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ECONOMY 
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Abstract 

In the world – whether in Europe, Germany or Ukraine – there are many forms of land management, which 

differ significantly from each other in their geographical, climatic, socio-economic, historical and ethnic charac-

teristics. Despite the fact that there are large areas that have been used for thousands of years for agricultural 

purposes, more and more new lands are being introduced into agricultural turnover, which are being cultivated by 

uprooting. In all regions of the world, micro- and small peasant (farmer) farms predominate, although they differ 

in the severity of this feature. The main emphasis in the article is on the role of small businesses in Germany, 

Ukraine and Europe and the United States. What income opportunities open up for small businesses, how deeply 

they are integrated into the economic cycle of rural areas, what problems they have with access to start-up and 

intermediate resources, funds for investment and opportunities to individualize their products – these and other 

issues are analyzed in the article. Prospects for the development of small enterprises are considered as a matter of 

priority, not least in the context of state support of enterprises and purposeful stimulation of cooperation with the 

inevitable participation of an effective professional association. 

Keywords: farming, foreign experience, Europe, USA, agriculture, agricultural sector, Ukraine. 

 

Topicality. Globally, small businesses account for 

the bulk of food security efforts, making a decisive con-

tribution to local food supplies in rural Africa, Asia and 

Latin America through the sale of products in local 

markets or through their production. Small businesses 

create jobs in rural areas, generate added value in vil-

lages, maintain soil fertility, and moreover, they slow 

down the ubiquitous process of urbanization. The issue 

of small enterprises is becoming increasingly important 

in political debates, resulting in a widespread recogni-

tion of the need for comprehensive improvement of so-

cio-economic conditions for small businesses. How-

ever, despite the importance of the latter in many parts 

of the world, structural changes in the agricultural sec-

tor are gaining momentum, and the trend of reducing 

the number of enterprises in favor of their consolidation 

is not weakening. 

Analysis of recent research and publications. 

The modern theory of economic development and 

growth is represented by the concepts of famous for-

eign scientists J.M. Keynes, R. Harrod, E. Domar, J. 

Schumpeter, R.M. Solow, U.A. Lewis, T. Schultz, R. 

Nurkse, W. Rostow, G. Myrdal, J. Tinbergen, G. 

Mankiv, D. Romer, D. Weil, M. Todaro, E. de Soto and 

others. A significant contribution to the development of 

socio-economic development with the preservation of 

ecology and environmental protection was made by do-

mestic scientists O.M. Alimov, O.I. Amosha, S.I. Ban-

dur, P.P. Borshchevsky, I.K. Bystriakov, V.M. Heiets, 

Z.V. Herasymchuk, B.M. Danylyshyn, M.I. Dolishnii, 

S.I. Dorohuntsov, L.M. Zaitseva, V.S. Kravtsiv, V.I. 

Kutsenko, A.S. Lysetskyi, I.I. Lukinov, S.V. Petrukha, 

P.T. Sabluk, I.F. Tomych, V.S. Yatskov, whose scien-

tific achievements are of great scientific and practical 

importance. However, despite the high level and inter-

disciplinary nature of existing theoretical develop-

ments, the theory and practice of ensuring socially ori-

ented economic growth of agriculture in Ukraine on the 

basis of a green economy, which corresponds to the 

concept of sustainable development, needs in-depth 

substantiation. 

Presenting main material. The question of what 

constitutes a small peasant (farmer) farm has many dif-

ferent answers depending on the context in which the 

question is asked. The search for a generally accepted 

definition is complicated by the wide variety of agricul-

tural structures in the world, their geomorphological, 

climatic, ethnic, historical and cultural differences, as 

well as the lack of a common information base. To as-

sign an enterprise to one or another category, first, as a 

rule, physical indicators are involved – the provision of 

land (weighted average), the number of employees, the 

level of self-sufficiency, the resource potential of the 

enterprise. 

The agricultural sector is certainly the most im-

portant sector of the economy in many developing 

countries, and small businesses make up the vast ma-

jority of all agricultural organizations. In many regions 

of the world, the agricultural sector is the financial basis 

for the formation of other economic activities in the 

field of handicrafts, industrial production and services. 

These sectors have higher productivity and, conse-

quently, higher expected incomes than the agricultural 

sector, which is why they are becoming centers of grav-

ity of the outflow of labor from the agricultural sector 

all over the world. 

According to the latest FAO data [1], there are 

about 600 million agricultural enterprises in the world, 

which employ about 1.5 billion workers. At the same 

time, most of them are working family members. In in-

ternational practice, enterprises with less than 2 hec-

tares of land are considered small enterprises. Accord-

ing to the latest FAO data, 510 million or 84 per cent of 

all agricultural enterprises should be small-scale. If you 

set the threshold of land at 1 hectare, then in this case 

there will still be 70% of all agricultural enterprises. In 
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the total number of enterprises, the predominant form 

of management in the world is micro-farms, i.e. the vast 

majority of small enterprises have less than one hectare 

of land. 

In the world as a whole, small farms produce 11-

40% of agricultural land, 35-40% of crude agricultural 

products. This observation is based primarily on the 

proposed range of products, as micro-farms produce 

mainly products with higher value (fruits, vegetables, 

eggs, dairy products, poultry, oil, legumes, etc.). These 

figures underscore the tremendous importance of 

smallholder farmers for raw agricultural production, lo-

cal food supply, employment, and the entire value chain 

in rural communities. 

However, caution should be exercised as there are 

no uniform international criteria for classification as 

small farms [2]. Figures are taken from a variety of 

sources and are sometimes mixed and aggregated. 

Therefore, depending on the point of view and the pur-

pose of the analysis, the obtained results can differ 

greatly [3]. A common problem for all analyzes is that 

the physical indicators of a farm (eg land area or num-

ber of employees per 100 hectares) say little about the 

economic stability of the enterprise. The impact of a 

particular type of economy and the intensity of produc-

tion, even in relatively small areas in a particular case 

can be very large. 

Family farms have traditionally been the focus of 

European and German agricultural policy. According 

to the criteria adopted in the EU, such farms are owned 

by the manager's family, more than 50% of employees 

are taken from the farm itself. In this case, the magni-

tude or economic potential does not play any role. 

Third-party labor is involved only at the peak of the 

season, to perform some special work by companies for 

the joint use of agricultural machinery or in cooperation 

with neighbors. 

Of the 10 million 465 thousand agricultural enter-

prises, 95% have the status of family. The vast majority 

are small farms. The most numerous group of family 

farms, where only family members work: 93% of the 

total. However, they account for only half of the culti-

vated area (53%) and livestock (49%). However, not all 

family businesses are small at the same time. 

It should be noted that a significant part of the 

products of small farms remains and is used in the farm 

itself and is not reflected in any official statistics as a 

means of subsistence or direct rural marketing. What 

these volumes are, can only be estimated. However, 

there are indirect indications that their value in mone-

tary terms as an additional source of income in some 

cases can be quite large. It is desirable to better under-

stand these relationships, especially in terms of govern-

ment measures to support small businesses. 

There are big differences not only between differ-

ent types of farms, but also between EU member states. 

One agricultural enterprise has an average of 10.8 hec-

tares. In general, we can say that in the south and east 

of the European Union the average supply of farms is 

rather insufficient. The conclusion is that the average 

size of enterprises increases with the development of 

the national economy and the emergence of employ-

ment opportunities outside of agriculture [4]. 

There are great differences not only between dif-

ferent types of farms, but also between EU member 

states. One agricultural enterprise has an average of 

10.8 hectares. In general, we can say that in the south 

and east of the European Union the average supply of 

farms is rather insufficient. The conclusion is that the 

average size of enterprises increases with the develop-

ment of the national economy and the emergence of 

employment opportunities outside agriculture. 

Large enterprises are often associated with greater 

specialization and, accordingly, the tendency to mono-

culture. They use the land more intensively and it is be-

lieved that they are generally characterized by less sus-

tainable farming. Small businesses support the devel-

opment of rural areas, create jobs, strengthen social 

structures in rural areas and generally care more about 

the sustainable use of land resources. To what extent 

this assessment is correct in a particular case is not al-

ways demonstrably empirical. At the same time, tar-

geted support for small enterprises undoubtedly re-

quires indicators to justify the classification of "small 

enterprise" on the basis of such criteria as oppression of 

interests, risk of impoverishment, small market share, 

limited capital application of a number of support 

measures. In this regard, it would be good to offer a 

definition for small businesses, which would cover all 

these aspects and at the same time set appropriate 

thresholds [5]. 

The most convincing method of checking the eco-

nomic efficiency of the enterprise is to determine its 

economic potential, expressed in the Standard Output 

(SO) [6]. This summarizes the monetary standard 

amounts of coverage of each production line of the en-

terprise separately and is shown as SO of the enterprise 

as a whole in monetary terms. This allows you to find 

out the direction of the enterprise and what category of 

size it should be attributed. That is, the economic po-

tential of the enterprise is not measured directly, but 

taken into account indirectly, using, if possible, close to 

the real standard performance of the enterprise. This 

workaround is required because the disclosure of spe-

cific business results for statistical purposes is still a 

major barrier. In addition, not all companies keep ac-

counts, and open use is hampered by data protection 

considerations. Thus, the indicators of SO are only an 

approximation to reality and reflect the standardized 

gross product of the enterprise. At the same time, there 

is usually no differentiation according to the individual 

qualities of the head of the enterprise and the level of 

equipment used, but the calculations reflect regional 

differences in yield [7]. 

A significant advantage of the division into cate-

gories by size – the comparability of enterprises with 

completely different specializations. For example, 

when classifying by area, an intensive vegetable farm 

may fall into the category of micro-farms, although its 

productivity per 1 ha, as well as, perhaps, the overall 

productivity is higher than that of an extensive farm 

with much more area. Thus, an enterprise that is small 

in its economic indicators is considered small. This en-

sures comparability with other farms within the same 

participating country or in other countries. 
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The collection of data on the income of agricul-

tural enterprises has been one of the main tasks of agri-

cultural statistics for decades. In general, we can say 

that especially micro-farms are almost or not taken into 

account in accounting statistics. This is primarily due 

to the fact that these companies are often exempt from 

tax accounting, they are allowed to provide lump sum 

data, or for many business leaders, accounting is asso-

ciated with unaffordable costs. Therefore, in European 

income statistics in general there are no data on micro-

farms with a production rate (BU) below € 2,000, and 

for a number of member states there is also no data on 

two such groups (from 2,000 to 8,000 and from 8,000 

to 25 000). 

Keeping in mind these limitations, however, we 

can draw some important conclusions from the results 

obtained by the Information Network of Agricultural 

Accounting Enterprises and use them for our analysis. 

For the European Union as a whole, it can almost be 

said that this level of wages should be considered insuf-

ficient to make ends meet. But as we move to groups 

with larger enterprises, per capita incomes rise and, in 

some cases, reach sizes that are unusually high even for 

the non-agricultural sector. The difference in wages per 

employee between the two groups, which include the 

largest enterprises, is small, indicating the declining 

benefits of scaling effects in larger enterprises. How-

ever, the close relationship between the size of the en-

terprise and the level of income of both the enterprise 

itself and the individual employee is obvious [8]. 

Another indicator that shows the effectiveness of 

the factors used is the remuneration for capital in the 

net income of the enterprise less family workers, whose 

work is assessed on a par with the third-party labor 

force. Especially the countries that have recently joined 

the EU have insignificant results and even negative 

capital productivity, although the cost of using the at-

tracted labor force is relatively small. In other words, in 

many places it is unprofitable to invest in agriculture. 

There is a consensus in society that it is necessary 

and necessary to maintain as many agricultural enter-

prises as possible in rural areas. This view is shared by 

all segments of the population. Debates in national par-

liaments, as well as the work programs of decision-

makers at European level, regularly include initiatives 

to support and preserve small businesses in rural areas. 

Over the years, this has led to a number of policy 

measures to support small businesses, which are, of 

course, important for farmers themselves: the greater 

the number of businesses and people employed in the 

sector, the greater the political and economic weight to 

protect farmers' specific interests. in the political space. 

Every farmer who closes his enterprise is a loss in the 

ranks of those who can potentially support agriculture. 

However, to achieve this goal, every agricultural 

enterprise must have an economic perspective. And 

here the key role is played by a question, with what ex-

penses of investments and work what income I can 

achieve? Young people who take a business in connec-

tion with the change of generations and want to secure 

a professional perspective for the next 30 years, are 

asked this question in the same way as business leaders 

who are looking for an alternative to their current situ-

ation. And if there are attractive alternatives to employ-

ment outside agriculture, then colleagues in the profes-

sion, especially young people, will certainly use them 

[9]. 

Although for decades both politicians and society 

have said that it is desirable to keep small businesses, 

the structural changes taking place in the agricultural 

sector around the world look different. Even though the 

total production area does not seem to be declining, the 

number of agricultural enterprises in the EU decreased 

by 29% between 2005 and 2016. The rate of reduction 

averaged 3.1% per year. The biggest changes affected 

small and micro farms (minus 38%). However, there is 

a significant increase in the group of enterprises with 

an area exceeding 100 hectares, and only a slight de-

crease in enterprises with areas from 50 to 100 hectares. 

This trend is not new, it has been observed for decades 

in all countries and regions of the globe. 

No farm is obliged to engage in agriculture as its 

main activity at all times. There are many intermediate 

options between the alternatives of "closing an agricul-

tural enterprise" and "continuing its activities as the 

main one". It was in Germany that ancillary activities 

became incredibly widespread. A farm is recognized as 

an ancillary activity if it receives from agriculture less 

than half of its family income and the number of em-

ployees does not exceed one employee, including the 

family members involved [10]. 

Data from agricultural structural surveys regularly 

confirm that in Germany as a whole, the share of agri-

cultural producers for whom this type of activity is not 

the main one is more than 50% and this figure remains 

stable for a long time. Part-time farmers use about 18% 

of the area economically; thus, we are talking mainly 

about small enterprises with small areas and production 

rate (SO) less than 50,000. Of course, there are regional 

differences. Thus, in Schleswig-Holstein and Lower 

Saxony, their share is less than 40%, and in the states 

of Baden-Württemberg, Hesse and Saxony more than 

60%. Thus, ancillary activities serve as a haven in the 

context of structural changes in the agricultural sector, 

and, apparently, opens up the possibility for a single en-

terprise, in the long run to leave agriculture, make agri-

cultural activities non-core or, conversely, gradually 

grow to main activity. 

If family income is insufficient, it is possible to re-

organize production processes so that you can continue 

to operate the farm as a subsidiary. In this case, for 

many farming families in the foreground are the follow-

ing considerations [6]: 

• the joy of farming 

• family tradition and preservation of the farm 

• use of free time and balance with other activities 

• the prestige of independence and 

• economic independence, as well as a second 

source of income. 

If agricultural activity is non-core, the income re-

ceived from agriculture is summed with the income 

from agribusiness, the enterprise is reorganized accord-

ingly, production processes are adapted based on less 

use of family members, and if necessary, seasonal 
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workers are involved. However, when agricultural ac-

tivity is non-core, it is often associated with high work-

loads. Unlike the generation of parents, young people 

make other demands on leisure, vacations, training and 

standard working hours. It is not always possible to sat-

isfy all these requests and pass on the family business 

to the next generation. Despite this, in Germany, part-

time farmers are no more prone to structural change 

than those for whom agricultural activity is the main 

and, not surprisingly, their share in the enterprise re-

mains constant [11]. 

A recent report by the German government on ag-

ricultural policy for the farms included in the survey 

shows the income of the family business at € 37,846 per 

couple of co-owners, which consists of two almost 

equal parts: income per employee (€ 17,775) and non-

agricultural income (€ 20,499). Profits in enterprises 

for which agricultural activity is the main activity 

amount to € 37,618 per employee, ie, it is almost at the 

same level. This snapshot of the 2017/2018 financial 

year shows the potential for side activities in Germany. 

And it shows an incredibly high dependence on em-

ployment opportunities outside agriculture, on the qual-

ity of jobs in rural areas, as well as dependence on the 

premium paid to the company, and on remittances from 

government support programs. These payments ac-

count for 92% of agricultural income per employee in 

those enterprises for which agricultural activity is non-

core (for comparison: in Hesse 40%). Attaching great 

importance to small businesses and businesses for 

which the agricultural business is not the main. In the 

second pillar, policy-makers have established support 

programs to increase the economic potential of rural ar-

eas, measures to improve the environmental situation in 

agriculture pay particular attention to the interests of 

small businesses, and many programs are designed to 

benefit small businesses in the first place. Next I would 

like to dwell on this in more detail. 

Managing structural change means, first and fore-

most, capturing enough young people with the idea of 

taking care of the farm. The age structure of business 

leaders is characterized in the EU by a very high con-

centration in the age group 55+, which is 60% of all 

enterprises. You can go the other way: for each man-

ager who is less than 35 years old, there are 5.6 manag-

ers who have reached or already exceeded the usual re-

tirement age of 65 years. Such averages are alarming, 

but they need to be approached differently. First, in ag-

riculture, compared to other sectors and professions, 

the older generation gives way to the younger ones, 

usually relatively late. Secondly, the structure in differ-

ent countries and regions is very heterogeneous. This is 

a very favorable starting situation, especially in coun-

tries such as Germany, Poland, France and Finland, 

while in Spain, Portugal, Romania, Italy and Greece, as 

well as in Denmark, the Netherlands and Sweden, the 

age structure is too old. 

Under existing EU support programs, member 

states can purposefully reallocate up to 2% of funds 

from the so-called first pillar and use them to support 

young farmers. In many Member States, young farmers 

are offered start-up assistance through rural develop-

ment programs to set up or take up business, mainly in 

the form of credit guarantees, interest subsidies and 

public loans. For this purpose, EU programs provide for 

the issuance of soft loans, as well as subsidies to young 

farmers [12]. 

In Germany, national support programs have been 

extended to non-agricultural projects to, in particular, 

make it easier for innovative startups to set up busi-

nesses in rural areas. The main tool in Germany is the 

premium for young farmers, which provides for man-

agers under the age of 40 to increase the premium for 

base areas by 44 € / ha for a maximum period of 5 years, 

as well as a maximum area of 90 ha per farm. 

Under the Regulation for Small Producers, Mem-

ber States may pool EU payments and agricultural pre-

miums into a single pool, as well as exempt small busi-

nesses from certain requirements, e.g. such as account-

ing for environmental factors (Greening). Regulations 

for small businesses make it possible to make quick 

payments to recipients without undue delay. Member 

States are free to decide whether or not to apply this 

Regulation; however, it has already been used by 15 EU 

countries, including Germany. This Directive does not 

contain recommendations for enterprises to consider 

small; however, the maximum amount of payments is 

not more than 1250 € per company per year. The regu-

lations are actually designed for very small businesses. 

From 2013, Member States may transfer part of 

the premium paid to enterprises, which is nationally 

available, for redistribution to their small enterprises. In 

Germany, this redistributed premium is limited to no 

more than 46 hectares and is paid in two stages. For the 

first 30 hectares in Germany they receive an additional 

€ 51 and for the next 16 hectares respectively € 30 / ha. 

The exact amount and procedure for payment is deter-

mined annually by dividing the available upper limit of 

the redistributed premium by the total claimed entitle-

ment to benefits and published accordingly. Therefore, 

the amount of payments may vary slightly from year to 

year. Payments are summed, ie each company receives 

a basic premium, a premium for environmental factors, 

means to support young farmers and the premium is re-

distributed. As an example: in the state of Baden-Würt-

temberg, an enterprise with 46 hectares of premium 

area can claim a maximum total payment of € 346 / ha. 

Absolutely independent of agricultural support 

measures in the EU, the German government, using tax 

funds, participates in the financing of agricultural in-

surance for old age, insurance against accidents and dis-

eases, as well as some smaller types of social insurance. 

In 2020, agricultural social policy mobilized about € 

3.9 billion in subsidies for insurance companies en-

gaged in social insurance in agriculture. Thus, these 

payments serve to socially support structural change, as 

individual subsidies for low-income small businesses 

are significantly higher. Such differentiation applies, in 

particular, to two main cost items: these are cash regis-

ters that pay care for the elderly, as well as health in-

surance; they account for almost 90% of all costs. 

Historically, in Europe, France is undoubtedly the 

brightest way to represent the interests of farmers. The 

activities of such a farmers association as the French 

National Federation of Trade Unions of Agricultural 

Workers (FNSEA) are the largest in organizational 
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terms. But this is not the only association at the national 

level. Judging by the results of the elections of regional 

and national representatives in the Chambers of Agri-

culture ™ "in 2019, the central association FNSEA rep-

resents 56% of the elected members. For comparison: 

the German Peasants' Union represents more than 90% 

of all enterprises. 

Recently, the agrarian trade union "Coordination 

Rurale" (CR) has made a name for itself, holding a se-

ries of notable media actions. He opposes international 

trade agreements concluded within the WTO and fur-

ther reforms of the Common Agricultural Policy. Hav-

ing won almost 22% in the elections to the national 

chambers, and in some regions much more, the CR has 

become a headache for traditional associations, attract-

ing not only members of the French Farmers' Union. In 

the 1980s and 1990s, the Confederation of Peasants 

(Confédération paysanne) advocated organic farming 

and paid special attention to topics such as sustainable 

development and animal protection. Currently, the 

share of this movement is 20% and in recent years has 

been steadily declining as a result of competition from 

CR [13]. 

Finally, the Mouvement de défense des ex-

ploitants familiaux (Modef) should be mentioned: 

Modef is one of the oldest and most politically radical 

associations for the protection of corporate interests in 

France. The official founding date is 1959, with a clear 

socio-political basis. The French farmers' union 

FNSEA created major problems in the 1980s, but 

Modef is now losing ground: it is only 2%, not least 

because the number of small businesses in France has 

fallen sharply and the protection of the interests of tra-

ditional agricultural workers no longer plays a role. 

In Germany, after the German Peasants Union 

DBV, which represents the interests of more than 90% 

of all enterprises, the largest professional farmers asso-

ciation is probably the Farmers Association (AbL). It 

has existed for 40 years and has its roots, no doubt, in 

small-scale organic farming in southern and western 

Germany. Although companies that use traditional 

methods are also willing to accept members of the As-

sociation, they are a clear minority. It is unclear how 

many companies are represented by AbL, as, appar-

ently, you can be in two associations at the same time 

(in DBV and in AbL). The key topics have traditionally 

been: the fight against concentration in agriculture, ge-

netic technology, animal housing and health conditions, 

free access to seeds, social problems in rural areas and 

general skepticism about any form of globalization. 

These topics intersect on many issues with civil society 

partners. Together with partners such as Confédération 

paysanne, the AbL Association cooperates with Via 

Campesina on international agricultural issues. 

So, as we can see, farms have many problems in 

their development that need to be addressed. However, 

despite this, there is an increase in their number in the 

period from late 2016 to early 2019, accompanied by a 

decrease in the number of agricultural cooperatives. It 

will be appropriate to conduct a study of the state of 

farms in the United States to highlight the positive and 

negative aspects, which will allow the application of in-

ternational experience in Ukraine. 

Thus, the US experience in the study of farms is 

incredibly valuable, as this country is a leader in agri-

cultural production and continues to accelerate its de-

velopment. As for history, in the United States, along 

with favorable climatic conditions, the predominance 

of Protestant morals and ethics, a serious stimulus to 

development was a reasonable state land policy. Even 

in the case of unauthorized seizure of land, in the ab-

sence of funds for its acquisition, the settler ("squat-

ter"), having worked on it for a number of years, be-

came a full owner. All this allowed us to quickly de-

velop vast areas and create the most modern and 

efficient agriculture in the world. 

US agriculture is characterized by the presence of 

farms of various sizes: from small (sales up to 5 thou-

sand dollars) to super farms (sales up to and over 500 

thousand dollars). Moreover, the size of small farms, 

depending on sales ranges from 5 to 40 thousand dol-

lars, medium – from 40 to 250 thousand dollars, large 

– from 250 to 500 thousand dollars and more. Super-

farms, accounting for 4.1% of their total number, pro-

duce the vast majority of agricultural products – up to 

50% [14]. 

The development of US farms is characterized by 

a long process of transforming small farms into large 

industrial farms in two areas: increasing farm size and 

concentration of capital and deepening specialization. 

The main development trend is that from a technologi-

cal, financial and managerial point of view, farms are 

becoming more complex. 

US agriculture is fully industrialized, technically 

equipped and highly productive. Scientific and techno-

logical progress is successfully penetrating this area of 

the American economy; embodies the achievements of 

biotechnology, the latest agricultural machinery, ad-

vanced management methods. At the same time, agri-

culture is under special protection of the government, 

farmers receive subsidies from the budget, have tax 

benefits and export subsidies. In 2001, the US Congress 

sent farmers almost $ 23 billion in direct support. If we 

take into account that the amount of indirect support is 

2-3 times larger than the direct one, the total amount of 

subsidies significantly exceeded the total income of 

American farmers received for the year from agricul-

tural activities. In the United States, the program of 

guaranteed loans for business development has become 

widespread. Usually the state provides guarantees in 

the amount of 80% of the loan in the amount of not 

more than 5 million dollars, 70% – for loans from 5 to 

10 million dollars. and 60% – for loans from 10 to 25 

million dollars. The term for which the loan guarantee 

is provided is 7 years for the purchase of resources, 15 

years for machinery and equipment, and 30 years for 

the purchase or construction of real estate [15]. 

The United States determines the branch of agri-

culture, which first of all needs the support of the state, 

and the amount of necessary assistance, which allows 

to solve the problem of stimulating the development of 

agriculture at once. Manufactured products are pur-

chased at high prices so that organizations have an in-

centive to work with a small number of people and at 

the lowest cost [16]. 
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US budget expenditures on agriculture depend on 

the economic situation – in times of crisis, their im-

portance increases, in more stable periods, the level of 

government subsidies decreases markedly. State budget 

funds are allocated to finance the following programs: 

 agricultural research; 

 organization of marketing and information on 

markets and prices; 

 lending; conservation and seizure of land; 

 price support, purchase, compensation pay-

ments; 

 support of farmers' supply and sales coopera-

tives, market orders; 

 food subsidies; 

 export subsidies; 

 international food aid. 

The most important element of the functioning of 

farms in the United States of America is cooperatives, 

which occupy an exceptional place in the life of both 

North American and European farmers. Back in the 

mid-1980's, there were 5.4 thousand supply and distri-

bution cooperatives in the United States. They ensure 

the sale of farmers products and their supply of materi-

als, fertilizers, fuel and lubricants, building materials, 

seeds and feed, household goods and other means of 

production. Almost every farmer is a member and co-

owner of a private cooperative, as it is believed that the 

cooperative helps increase farmers' incomes. To be or 

not to be a member of any private cooperative – de-

pends only on the desire of the farmer. Most often, 

many of them are members and co-owners of several 

cooperatives: elevators, gas stations, energy supply sys-

tems, etc. It is believed that each such local cooperative 

is the backbone of the entire farming system. Local co-

operatives are grouped into regional and national ones. 

Farmers are also constantly given seminars and consul-

tations to explain the elements of farming and inform 

them about the best ways to do them [17]. All this indi-

cates the support of the state, as well as the provision of 

advisory services among the rural population engaged 

in commodity agricultural activities [18]. 

On the example of family dairy farms, we can say 

that their competitiveness is achieved through their par-

ticipation in inter-farm cooperatives. Such cooperatives 

cover both the dairy and grain sectors on a sectoral ba-

sis. Farms of different types and sizes are involved in 

cooperatives. Large commercial agro-industrial associ-

ations most often buy raw milk from cooperatives. 

These cooperatives successfully use the contract form. 

On the one hand, they enter into agreements with farms, 

on the other – with enterprises (dairy companies en-

gaged in milk processing). This is the most common 

option for the formation of an integrated dairy subcom-

plex. An example is the Land of Lakes cooperative. 

This production and economic system includes about 

30,000 dairy farms (as well as more than 200,000 farms 

of other specializations) from the six states of the Mid-

west. These cooperatives provide multilateral assis-

tance to farms (their members) (supply, sales, consulta-

tions, etc.). Such associations have in their structure a 

research institute for production technology [19]. 

Conclusions. All over the world, small and micro-

farms are burdened with food. They make a crucial con-

tribution to food security, especially in developing 

countries. 

The classification of enterprises as "small", in con-

trast to larger ones, depends on the question. In Europe, 

the most common method is the classification of enter-

prises by production standards (Standardoutput, BTO), 

which provides sufficiently accurate information to 

give politicians indicators to reliably assess the situa-

tion at all enterprises. 

The economic situation of small businesses in Eu-

rope is not always satisfactory. The profitability and 

stability of a family business is closely linked to its 

"size". At the same time, many small businesses are run 

by managers who have already exceeded the retirement 

age [20]. 

Many EU countries provide non-agricultural em-

ployment opportunities to people living in rural areas, 

which can add a significant increase to family income. 

This is especially true for countries with great eco-

nomic potential. It is often possible to find successors 

among the younger generation. 

In other countries, micro-farms seem to survive 

only because of acute economic necessity. There are no 

employment opportunities outside of agriculture, and 

the benefits provided by old-age security systems are 

not enough to live on. Here, the instruments of classical 

agricultural policy do not give the full expected effect 

and should be supplemented by elements of social pol-

icy. 

Requirements for quality of life, habits of leisure, 

vacation and income are subject to constant change. In 

terms of generational change, each company must find 

the right balance between claims and the actual ex-

pected workload in the company [21]. 

Many complain that structural changes are taking 

place in agriculture. This process has been going on 

since agriculture first appeared. However, it needs to be 

accompanied politically, including the support 

measures needed to make it socially acceptable. 

Enterprises belonging to the middle group need 

land resources and access to support measures in the 

form of capital and investment. Only in this way will 

they be able to grow and become bigger and more sta-

ble. Here, politicians are expected to provide appropri-

ate assistance; in particular, they should interest young 

people in taking over business management. 

A very real way out is the re-profiling of enter-

prises to produce food with special properties. Organic 

farming, rejection of genetically modified products, 

stricter requirements for the protection of animals, milk 

from cows fed hay, etc. These are just some examples 

of how to get higher final food prices. In some cases, 

you can also use direct marketing of such products, 

which will due to higher prices to eliminate the disad-

vantage associated with small volumes of production. 

The creation of separate organizations for small 

enterprises within corporate associations has led to 

their competition with each other and has generally 

weakened the voice of agriculture. But it should be 

noted that at both national and European level, there are 
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many support programs specifically for small busi-

nesses, which without these associations may never 

have emerged. 
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Abstract 

Market organizational and economic structure of agricultural enterprises in practice means the creation of 

various formations (societies, cooperatives, private enterprises, farms).  

Changes in the organizational and economic structure of agricultural enterprises have most negatively af-

fected the mechanisms for addressing the social bloc of rural development. The criterion of unconditional profit 

maximization had a devastating effect on the social development of the village, infrastructure, etc. We believe 

that in the process of evolution of agricultural enterprises, approaches and motivations for social activity have 

changed. 
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The problem formulation. Organizational and 

economic socialization of entrepreneurship in rural ar-

eas accordingly depends on the state agricultural pol-

icy - "strategic course of the state and a system of 

measures aimed at intensive development of produc-

tive forces of the village, improvement or radical 

change of existing economic relations, including types 

and forms of economic ownership, as well as the eco-

nomic mechanism in order to significantly improve 

the living and living conditions of its inhabitants, to 

ensure food security of the country "[4, p. 12]. 

Traditionally, agricultural enterprises for the 

Ukrainian countryside have been and will remain the 

bearers of social in the full sense of the word. Among 

the main criteria of the socio-economic role of these 

enterprises is their contribution to the formation of a 

rural conservation model [5]. Socio-economic effi-

ciency is regulated by law, but in practice depends on 

the social policy of the owner of the enterprise, the 

founders, who seek to maximize profits instead of so-

cial investment. Therefore, agricultural enterprises of-

ten limit their social activities to the criteria of com-

pliance with legislation in the system of payment of 

taxes, social fees. That is, socio-economic efficiency, 

following the example of social, socially oriented, so-

cially responsible entrepreneurship, is mainly the in-

terest of an entrepreneur who is either interested in in-

vesting in the socio-economic development of a rural 

area. There are many positive and negative examples 

of social activities of agricultural entrepreneurs. 

The social efficiency of enterprises engaged in 

economic activities in rural areas is to implement not 

only their business mission, but also the mission of 

infrastructure development. Directly socio-economic 

efficiency of management is formed by the structure 

of production, as a consequence - is the size of socially 

oriented production costs, the number of employees 

(jobs). Enterprises, on the other hand, embarked on a 

predominantly capitalist path of development: 

Ukraine enters the world market mainly with raw ma-

terials for industrial and agricultural products. The 

most serious consequences are the loss of large live-

stock. Most companies no longer have any farms. ”[8] 

This conclusion fully reflects the general picture of 

the formation of socio-economic performance of agri-

cultural enterprises. The causal link between their de-

velopment and social efficiency is obvious in the sys-

tem "structure of production - number of jobs - wages 

- the welfare of the peasant." 

Conditions and methods of research. Accord-

ingly, within the framework of methodological provi-

sions, we propose to analyze the organizational and 

economic socialization of entrepreneurship by indi-

vidual indicators. Again, we believe that the organiza-

tional and economic socialization of entrepreneurship 

means creating conditions and the actual spread of 

business structures (enterprises), as well as ensuring 

the creation of goods available to the consumer, the 

provision of services. In some places, the socialization 

of entrepreneurship can be interpreted as a synonym 

for inclusive development, in terms of effectiveness - 

socio-economic achievements. 

Research results. Research has shown that the 

socialization of entrepreneurship is a multifaceted 

process that is associated with its spread in human life. 

In our opinion, the stated theoretical provisions of so-

cialization of entrepreneurship give grounds to char-

acterize this phenomenon as a process of formation, 

spread, development of the system of enterprises in 

the social and economic sphere, in particular in the 

countryside. We consider their organizational and 



Slovak international scientific journal # 53, (2021) 11 

economic characteristics in terms of forms of manage-

ment and production tasks to be important formal so-

cializations. As a result, we note that the socialization 

of entrepreneurship in rural areas is implemented in 

the development of commercial (classic) and social 

enterprises. Both of these sectors have their own char-

acteristics. Commercial enterprises traditionally de-

velop in the agricultural and non-agricultural produc-

tion sectors. Social - conduct mainly socially oriented 

activities, in which the social function is the main stat-

utory activity. The socialization of agricultural enter-

prises changes depending on the transformations that 

take place in rural areas. In particular, today the atti-

tude of the agricultural entrepreneur to support the de-

velopment of rural areas, the creation of additional 

jobs has changed. Determinant in the motivation for 

such actions is the business, economic interest, which 

is the desire to make a profit, rather than social action. 

The organizational and legal form of the enterprise de-

termines the criteria and principles of its socialization. 

Indicative is the fact that the cooperative has the char-

acteristics of a socially oriented form of enterprise, 

which are clearly manifested in the economic and so-

cial sphere of socialization of these structures. There-

fore, among the promising areas of further research is 

to determine the effectiveness of socialization of en-

trepreneurship depending on the characteristics of 

economic indicators of enterprise development of var-

ious organizational and legal forms operating in the 

countryside. 

Analyzing the entrepreneurial structure of man-

agement as a place of employment, we note that the 

agricultural enterprise is associated with a workplace 

for the employee, which is a source of income for him, 

as well as the possibility of socialization of the indi-

vidual. Therefore, in the assessments of the raised is-

sue - the socialization of enterprises, the formation of 

social responsibility occurs through the mechanism of 

employment. We suggest that the more enterprises 

created in rural areas, the more opportunities for so-

cialization of the population living in rural areas. To 

do this, we analyze the structure - the composition of 

enterprises operating in agriculture in Ukraine. 

Socialization of entrepreneurship as a factor in 

meeting needs occurs through the following actions: 

production and supply of goods and services to the 

market; employment; social costs of production. 

Entrepreneur, producing goods, providing ser-

vices, incurs production costs, which (according to the 

cost structure) also includes social. That is, the cost of 

production includes elements that make up the costs 

of the social price of production - a part of the cost of 

the product, which can be directly attributed to the so-

cial unit of costs. The amount of social costs, their dy-

namics - an aspect of assessing the social contribution, 

which made the entrepreneur before selling products 

and meet the needs of the consumer, which meets the 

mission of the enterprise in the market. 

The social mission of the enterprise and entrepre-

neurship is realized through economic activity and its 

corresponding results, so it corresponds to the benefits 

that the product or service brings to the consumer. For 

example, agricultural enterprises carry out a mission 

to produce and supply agri-food products to the mar-

ket. Accordingly, the value of the social mission is 

embodied in the cost of products that are sent to the 

market for consumption. From how high-quality prod-

ucts (and the consumer forms the demand), the social 

mission becomes desirable for the company, because 

it brings benefits.  

Characterizing the social mission of an agricul-

tural enterprise in the economic plane of assessments, 

we proceed from the fact that it should be considered 

in the system of methodological analysis on the con-

cept of determining the benefits and costs. That is, the 

production of agricultural products (food) brings ben-

efits and costs for the producer and for the consumer. 

The producer spends resources by selling prod-

ucts and satisfying the needs of the consumer fulfills 

a social mission, and the consumer buys goods and 

benefits from consuming it - the value of this benefit 

means the price he pays for the ability to meet the 

need. 

Also, the social mission of the enterprise can be 

assessed by the values that are directed to the con-

struction of infrastructure, etc. - this is a clear social 

effect of entrepreneurship. 

Costs are an internal economic factor in the de-

velopment of social entrepreneurship, as well as clas-

sical entrepreneurship in the implementation of its so-

cial function. 

Costs are a multifaceted category, so it is consid-

ered in many aspects: 

- in functional terms - by purpose, scope, circula-

tion, for example: economic, financial, production, 

social, economic, technological; 

- in terms of belonging to the subject of incur-

rence - the costs of the enterprise, the costs of the state, 

individual, organization. 

In our opinion, according to the subject area of 

the study of social aspects of entrepreneurship, costs 

are the monetary equivalent, the expression of value, 

which is directed to economic and social circulation. 

Social costs of the enterprise and directly the so-

cial costs of production - an economic phenomenon, 

which is rightly considered in the theoretical under-

standing of benefits and costs [1]. These costs go far 

beyond the activities of the enterprise, are derived 

from the results of management, and part of them is 

transferred to production. Therefore, social costs in 

the development of entrepreneurship, enterprises re-

volve in production and in the system of entrepreneur-

ial activity as part of the profits, aimed at social goals. 

In our study we consider the social costs of pro-

duction on the example of agricultural enterprises. 

Agricultural enterprises are the main factor in the de-

velopment of villages and rural areas. Social costs of 

agricultural enterprises are the motivational basis of 

their social activities. This dependence corresponds to 

the principles of agricultural activity. The social costs 

of production vary depending on market conditions 

and legislation, and the social costs of the enterprise 

depend on the motivation of the entrepreneur. These 

are two dependent components that determine the 

price, the social price of entrepreneurial activity. In 
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relation to these costs are comparable to the various 

benefits - production and social. 

Turning to the approach to the analysis of bene-

fits and costs [1], we can see that it methodically en-

sures the identification of promising results of pro-

jects, but the company - also a project, and social costs 

- derived from the implementation of this project. The 

concept of cost-benefit analysis can be used not only 

to analyze the prospects, but also to assess the actual 

state of organizations, enterprises, comparing the 

components of efficiency. Benefits and costs, their ra-

tio according to the social criterion of classification of 

investments in production are presented in economic 

activity. 

To analyze the benefits and costs, we take the 

cost on the example of agricultural enterprises. Ana-

lyzing the composition of production costs of agricul-

tural enterprises, we rely on the methodological belief 

that: 

- costs form the price that the producer, entrepre-

neur pays for the means of production and labor used; 

- costs form the price of production, which is a 

monetary expression of the value of consumed assets, 

intellectual and information resources, labor; 

- the social part of production costs in the amount 

is the social price of production. 

The cost criterion for determining the methodo-

logical principles of social price formation is reason-

ably used to analyze the social aspects of entrepre-

neurship. 

We allow the analysis of social benefits and costs 

that are practiced in the enterprise. 

For an in-depth study of the theory of the prob-

lem and to prove the validity of positions to determine 

the essence of the price of production, we analyze the 

theoretical and methodological provisions for under-

standing the scientific circulation of the cost category. 

The state of social orientation and social respon-

sibility of enterprises, organizations that perform en-

trepreneurial function, we examine through the prism 

of: 

- economic contribution to solving social prob-

lems and meeting social needs; 

- social costs in production, namely the social 

price of production, which corresponds to the costs of 

this activity, ie attributed to the cost. 

The idea of transferring the social price to the 

production system corresponds to the belief that the 

cost of social assets should be considered as an indi-

rect factor of social performance, social function, phe-

nomenon. However, it is necessary to reasonably pro-

pose theoretical principles for determining the social 

price of production. 

The attitude to this concept meets the criteria of 

social entrepreneurship as an activity of an entity that 

carries out social actions, which, like the classical cap-

italist enterprise, is associated with innovation. 

According to our proposed definition, the social 

price of production - is the cost of a social nature, 

which are embedded in the cost of production and 

their purpose form the results of social security of the 

person (employee). The composition of social costs 

include: labor costs; deductions for social events; rent. 

This is not the price of the product for the socially 

disadvantaged, but the totality of social costs paid by 

the enterprise in carrying out economic activities. 

The higher the costs, the higher the social price 

of production paid by the entrepreneur, but it is better 

for workers, society. Accordingly, we propose to de-

termine the social price by the gradation of cost at the 

levels of: industry in the country; industries of the re-

gion (region); enterprises (aggregates); activities, in-

dustries, certain products. 

The social price is related to many factors - it is 

the reason for motivation to buy goods, so the entre-

preneur naturally tries to reduce social costs in the cost 

structure. This is part of the cost of production (cost) 

in the total cost of social orientation. 

We show the social price of production on the ex-

ample of agricultural enterprises as part of the cost, 

which includes costs of a socially oriented nature. 

For example, with regard to the component of la-

bor costs, the following: at the entrance to the produc-

tion system and in its technological functioning is a 

natural measurement of costs in man-hours; at the exit 

from it - the value in monetary terms, which forms the 

cost, takes into account the market and legal factors of 

remuneration of workers in production. Ultimately, 

wages are included in the total cost of production, ie 

its social part, and hence the social price of produc-

tion, industry, enterprise. The social price is presented 

as a socio-political phenomenon, but we offer the 

principles of determining its economic composition in 

relation to the activities of the entrepreneur. 

In sociological science and institutional theory, 

the social price is interpreted as the result of political, 

structural and regulatory actions carried out by the rul-

ing community, ie in fact the social price is the price 

paid by society as a result of a particular policy: ac-

cording to O. Norgard [6]. The social price (value) of 

production for agricultural enterprises consists of 

costs that have a social nature of direction (character-

ize the quality of meeting human needs) - this in-

cludes: labor costs; deductions for social events; rent 

for land shares; rent for property shares [2, p. 12]. 

These components occupy a certain share in the 

structure of production costs. We offer to determine 

the shares of these costs: for all activities; for agricul-

ture; by industries (crop and livestock); for certain 

types of products. Such a structural analysis is aimed 

at identifying the dynamics of changes in indicators 

that form the social price of production, which must 

be analyzed to characterize trends in the extent to 

which agricultural enterprises perform social func-

tions. It is also desirable to analyze the social indica-

tors of production efficiency in terms of organiza-

tional and legal forms of enterprises, because there are 

certain features, for example, in cooperatives. 

Implementation of strategies and formation of in-

stitutional models of organizational and economic 

support for the development of entrepreneurship in ru-

ral areas, in agriculture should take place in the mech-

anism of balancing economic and social interest. 

As shown in the previous sections of the disser-

tation theoretical and methodological generalizations 

of concepts and empirical assessments of the current 
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state of entrepreneurship with the analysis of socio-

economic foundations of management - the rural sec-

tor needs to develop and implement an updated model 

of socio-economic development focused on socio-

economic effects. Indicative of the general contours of 

this model, we note that in practical implementation it 

should provide organizational and economic sociali-

zation of entrepreneurship with maximum conver-

gence of the principles of rural conservation and sus-

tainable development. At the same time, we consider 

the systematic introduction of the mechanism of social 

entrepreneurship to be the central element and target 

strategic guideline in presenting the concept of organ-

izational and economic socialization of entrepreneur-

ship in rural areas. 

We present the conceptual model of organiza-

tional and economic socialization of entrepreneurship 

in rural areas according to a two-segment approach - 

according to the organizational and economic segment 

of consolidation of priority ways to solve the problem. 

In accordance: 

- organizational segment - a set of scientifically 

sound proposals for improving the regulatory market 

governance of the development of socially oriented 

business activities; conceptualization of the compo-

nents of the institutional model of ensuring the prior-

ity of socialization of entrepreneurship; principles of 

convergence of the priority of building a rural conser-

vation model of rural management with the UN Sus-

tainable Development Goals for the period up to 2030; 

- economic segment - economic and mathemati-

cal assessment of the priority of organizational and 

economic socialization of entrepreneurship in rural ar-

eas through the creation of an optimization model for 

the formation of income of the rural population 

through the structural balancing of the social price of 

production. 

The stated contours of segmentation of the con-

ceptual model correspond to the national features of 

the rural management system, the status of civil soci-

ety, the state of socio-economic development of rural 

areas, financial and economic capabilities of the state, 

the characteristics of formation and implementation of 

corporate social responsibility. 

We believe that in order to solve many problems 

today at the state level it is necessary to change the 

nature of the policy of regulating the development of 

entrepreneurship, as well as to build an effective strat-

egy to support the development of the Ukrainian coun-

tryside. This should be a strategy based on a concep-

tual model of organizational and economic socializa-

tion of entrepreneurship with the current anticipation 

of achieving the criteria of corporate social responsi-

bility. We consider the focus of the strategy on achiev-

ing rural conservation conditions by stimulating so-

cially responsible business to be crucial. 

Accordingly, the formation of a village-preserv-

ing model of management in the countryside, in ag-

riculture of Ukraine, we rely on the development of 

socialization of entrepreneurship motivated by mod-

ern problems. At the same time, entrepreneurship 

should be positioned as an economic system that is 

socialized through the mechanisms of penetration 

into various spheres of society for the realization of 

economic (profit) and social (satisfaction of social 

motivations) goals. To solve this problem, the model 

of socialization of entrepreneurship through organi-

zational and functional penetration into various sec-

tors of the economy, society, economic activity to 

obtain economic and (or) social benefits should be 

implemented accordingly [3, p. 91]. 

Social entrepreneurship should become a cen-

tral element of organizational and economic sociali-

zation. Involvement of social enterprises in the mar-

ket system will accelerate the formation of the foun-

dations of the social economy and will help change 

the model of economic order from capitalist to so-

cially oriented. The implementation of the concept of 

socially oriented state is directly correlated with the 

concept of social economy in which the exclusive 

role is given to social entrepreneurship. 

Today in Ukraine, in particular in rural areas, it 

is necessary to strengthen the organizational and eco-

nomic efficiency of entrepreneurship, but this must 

be done taking into account factors and changes in 

the system of public relations, mechanism and organ-

ization of rural management that have occurred in the 

last three decades 

- the nature of the formation and involvement of 

labor in the production process; 

- establishment of a market system of socio-eco-

nomic exchange based on pluralism of forms of own-

ership and management; 

- market-oriented specialization of enterprises 

and structuring of economic activities; 

- liberalization of the market and the system of 

state support for industries and industries, as well as 

socio-economic development of the territories; 

- changing the nature of society's demands with 

a reorientation to meet basic needs, in particular re-

garding the safety of life (biological safety); 

- redistribution of functions of social responsi-

bility in the system of rural development between the 

state, rural communities and entrepreneurs; 

- democratization of management of rural devel-

opment with practical implementation of public-pri-

vate partnership mechanisms; 

- reorientation of the economic mechanism of 

development of agricultural enterprises to meet the 

demands of foreign markets of agricultural products 

and food. 

Noting the applied part of the stated proposals, 

we believe that in the organizational and economic 

model of entrepreneurship development with the pri-

ority of rural preservation it is necessary to allocate 

a hierarchy of priorities, namely - we prioritize the 

support of traditional classical and social entrepre-

neurship in promoting sustainable development and 

approval of socially responsible business. 

We associate the celebration with the belief that 

today entrepreneurship and activity of enterprises is 

not so much economically conditioned by market in-

teraction, but as socially significant, because eco-

nomic formations remain village-forming. 

Among other things, among the priority struc-

tures of organizational and economic socialization of 
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rural management should be noted the development 

of temporary purpose organizations, such as a con-

sortium (following the example of Vinnytsia Na-

tional Agrarian University), created in the formation 

of joint strategic tasks, consolidation of intellectual 

and material assets. in a certain direction. 

We believe that in the formation of a village-

preserving model of rural development on the basis 

of small and medium-sized businesses may intensify 

the inevitable processes of economic socialization of 

entrepreneurship. Namely, the motivated transition 

to the model of socio-economic consideration of the 

interests of rural residents in accordance with the 

concept of sustainable development, preservation of 

agriculture, natural ecosystem. But as noted by do-

mestic researchers [7]: "a key component in the de-

velopment of the country's agricultural sector is the 

development of agricultural production, aimed at sta-

ble provision of rural areas, improving working and 

living conditions, preserving the environment" [7]. 

This idea became the theoretical and methodological 

basis of our author's scientific beliefs about the need 

to form a village-preserving model of management 

on the basis of economic socialization of entrepre-

neurship [3, p. 94]. 

The proposed conceptual priorities of organiza-

tional and economic socialization of entrepreneurship 

in the implementation of the principles of sustainable 

development require economic and mathematical justi-

fication. For economic and mathematical assessment, 

an optimization model of income generation (rural) by 

balancing the social price of production as an indicator 

of socio-economic development of enterprises is pro-

posed. 

In this particular case, the social price is an indica-

tor of participation in ensuring: socio-economic devel-

opment of rural areas to implement the principles of 

sustainable management, introduction of the basics of 

socially oriented agriculture with increased participa-

tion of entrepreneurs in solving socio-economic prob-

lems of the village. 

Note that our research to identify the behavioral 

characteristics of agricultural enterprises in the context 

of socio-economic development of rural areas has 

shown that mainly their activities are not aimed at per-

forming social functions through: 

- creation of a physical number of additional jobs 

for rural residents in areas where they use land for com-

mercial production; 

- ensuring decent working and living conditions 

for the rural population through ensuring the appropri-

ate level of wages and, accordingly, contributions to so-

cial funds, payment of rent for land and property shares 

involved in production processes. 

In this regard, we conducted economic and math-

ematical studies of the impact of the social price of pro-

duction as a measure of social responsibility of agricul-

tural enterprises on the income level of the rural popu-

lation. Realizing the fact that the category of social 

price is the embodiment of natural, climatic and socio-

economic conditions of specific territories, which are 

significantly differentiated within the state, the calcula-

tions were carried out according to the relevant indica-

tors in the regions of Ukraine. 

The total household income (according to a sam-

ple survey of living conditions of households in 

Ukraine) in 2019 was chosen as the resulting indicator. 

In the collection, this indicator is defined as an average 

per household. However, since the size of households 

is significantly differentiated by region of the country, 

and to build adequate models, we have reduced the data 

to the indicator "total income per 1 conditional house-

hold member". This category of income includes both 

monetary and non-monetary income of households, in-

cluding the assessment of consumed products obtained 

from personal subsidiary farms, where payments on 

shares in kind could be used. Therefore, we believe that 

this indicator most fully takes into account all possible 

revenues from agricultural enterprises. To take into ac-

count the natural and climatic features of the regions, 

the indicators of normative monetary valuation of agri-

cultural lands in Ukraine as of 01.01.2020 * (hryvnias 

per hectare) were used. The initial data for modeling are 

given in table. 1. 

The calculated coefficients of variation allow to 

estimate the variability of indicators by regions. ) areas. 

Incomes from business activities are heterogeneous 

with the maximum in Transcarpathia - 808.75 g and the 

minimum in Poltava region. - UAH 17.47. The maxi-

mum social price of production is in Transcarpathia. 

The minimum - in the Kherson region - 14300.56 and 

5681.66 UAH, respectively. 

The regression analysis of the relationship be-

tween total income per 1 member of the household (de-

pendent variable), the social price of production per 1 

ha of agricultural land and the normative assessment of 

1 ha of arable land (independent variables) allowed to 

obtain the following model: 

Y=5279,024+0,098914*х1-0,04203*х2; (1) 

where Y - estimated total income per 1 conditional 

member of the household (RZD), UAH; x1 - social 

price of production per 1 ha of agricultural land (CER), 

UAH; x2 - the value of the normative monetary valua-

tion of arable land, UAH. 
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Table 1 

The main socio-economic characteristics of the formation and size of income of the rural population by region of 

Ukraine, 2019 * 

Areas 

Total income per 1 

conditional mem-

ber of the house-

hold 

Income from entre-

preneurial activity 

per 1 conditional 

member of the 

household 

Social production 

price per 1 ha of ag-

ricultural land * 

Normative 

monetary val-

uation of ara-

ble land, 

UAH 
UAH % UAH %** UAH % 

Ukraine 5015,83 х 274,4 х 8354,84 х х 

Vinnytsia 5493,41 109,5 691,06 251,8 10965,03 131,2 27184,00 

Volyn 5300,17 105,7 51,81 18,9 8133,0 97,3 21806,00 

Dnepropetrovsk 4716,82 94,0 23,09 8,4 7964,14 95,3 30251,00 

Donetsk 4889,43 97,5 150,76 54,9 6242,42 74,7 31111,00 

Zhytomyr 4833,56 96,4 149,04 54,3 6658,16 79,7 21411,00 

Transcarpathian 5324,52 106,2 808,75 294,7 9332,421 111,7 27268,00 

Zaporozhye 4476,72 89,3 92,15 33,6 6113,69 73,2 24984,00 

Ivano-Frankivsk 5138,87 102,5 529,41 192,9 14300,56 171,2 26087,00 

Kyiv 5244,63 104,6 70,33 25,6 11445,88 137,0 26531,00 

Kirovograd 4508,86 89,9 43,70 15,9 8630,94 103,3 31888,00 

Luhansk 4716,68 94,0 50,56 18,4 6699,81 80,2 27125,00 

Lviv 5633,45 112,3 52,21 19,0 9710,05 116,2 21492,00 

Mykolayivska 4865,74 97,0 435,55 158,7 7439,35 89,0 27038,00 

Odessa 4954,01 98,8 302,91 110,4 6650,95 79,6 31017,00 

Poltava 5052,20 100,7 17,47 6,4 9491,4 113,6 30390,00 

Rivne 4850,65 96,7 145,13 52,9 6830,7 81,8 21938,00 

Sumy 5429,39 108,2 115,18 42,0 8403,07 100,6 26793,00 

Ternopil 5051,55 100,7 369,60 134,7 10049,39 120,3 29035,00 

Kharkiv 4549,90 90,7 116,56 42,5 7321,35 87,6 32237,00 

Kherson 4514,69 90,0 672,38 245,0 5681,66 68,0 24450,00 

Khmelnytsky 4502,37 89,8 20,93 7,6 8998,07 107,7 30477,00 

Cherkasy 5175,45 103,2 80,68 29,4 11587,53 138,7 33646,00 

Chernivtsi 4412,64 88,0 271,86 99,1 7163,41 85,7 33264,00 

Chernihiv 5359,38 106,8 30,71 11,2 7385,24 88,4 24065,00 

The standard deviation 362,1 х 239,0 х 2098,2 х х 

Coefficient of variation 7,2 х 87,1 х 25,1 х х 

* estimated taking into account the indicators of land use of agricultural enterprises on 1.11.2017 

** to the average in Ukraine 

 

The values of the coefficient of determination 

(0.61), the level of significance of F-statistics and t-sta-

tistics allow us to assert the adequacy and sufficient sta-

tistical significance of the obtained model. This makes 

it possible to use it for our further research. 

The obtained model of formation of the general in-

come of the rural population gives the chance to pass 

successfully to realization of the following task - search 

of mechanisms of balancing and increase of the social 

price of production brought by the agricultural enter-

prises as the main users of land resources of territorial 

community in its social development. 

To do this, it is proposed to use the possibilities of 

optimization modeling and find the optimal level for 

each region of the social price per 1 hectare of agricul-

tural land, taking into account the actual quality of nat-

ural and climatic conditions (through the normative 

monetary value of 1 hectare of arable land). areas 

within the country. In statistical calculations, the varia-

bility of values allows us to estimate the variance of a 

random variable, which is a measure of the scattering 

of values of a random variable relative to a certain av-

erage value. 

The variance of the random variable D in the Gen-

eral case is calculated by the formula: 

    2)(XD XMXM  , where M is the 

mathematical expectation. 

If the random variable X is discrete, then

   
2

n

1i
1

22n

1i
)(XD   














n

i

iiiii pxxpXMXp ,   (2)

 

where xi is the i-th value of the random variable, 

pi is the probability that the random variable takes the 

value of xi, n is the number of values that the random 

variable can take. 

Thus, in order to achieve our goal of reducing het-

erogeneity and increasing the income of the rural pop-

ulation by regions of the country, it is necessary to min-

imize the variance of the estimated total income per 

household member (RZD).  
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Accordingly, the following mathematical model is 

formulated: 
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where -value for the i-th area, 

ri - the probability that the random variable takes 

the value of xi, 

n is the number of values that can take a random 

variable. 

The values of the normative monetary value of 1 

ha of arable land are set constant, and for the target val-

ues of the social price of production (SCVts) the fol-

lowing restrictions are provided: 
f

і

с

i SCVSCV      (4) 

f

і

c

i SCVSCV  5,1    (5) 

Table 2 

Solving the problem of increasing the income of the rural population and eliminating disparities between regions 

through balancing the social price per 1 hectare of agricultural land in the use of enterprises, 

(calculated as of 2019) * 

Region 

social price of production per 1 ha 

of agricultural land, UAH 

total income of the rural population 

per 1 conditional member of the 

economy, UAH 

Total in-

come, 

thousand 

UAH actual estimated deviation actual estimated deviation 

Vinnytsia 10965,0 10965,0 0,0 5493,4 5221,1 -272,3 -172,8 

Volyn 8133,0 8133,0 0,0 5300,2 5167,0 -133,2 -52,7 

Dnepropetrovsk 7964,1 11545,3 3581,2 4716,8 5149,6 432,8 187,3 

Donetsk 6242,4 9363,6 3121,2 4889,4 4897,6 8,2 2,3 

Zhytomyr 6658,1 7789,1 1131,0 4833,6 5149,6 316,0 131,5 

Transcarpathian 9332,4 10277,8 945,4 5324,5 5149,6 -175,0 -107,4 

Zaporozhye 6113,7 9170,5 3056,8 4476,7 5136,0 659,3 219,6 

Ivano-Frankivsk 14300,6 14300,6 0,0 5138,9 5597,1 458,2 278,3 

Kyiv 11445,9 11445,9 0,0 5244,6 5296,1 51,5 29,1 

Kirovograd 8630,9 12240,9 3610,0 4508,9 5149,6 640,7 186,6 

Luhansk 6699,8 10049,7 3349,9 4716,7 5133,0 416,3 86,9 

Lviv 9710,1 9710,1 0,0 5633,4 5336,2 -297,3 -232,7 

Mykolayivska 7439,4 10180,1 2740,7 4865,7 5149,6 283,8 83,2 

Odessa 6651,0 9976,4 3325,5 4954,0 4962,2 8,2 5,1 

Poltava 9491,4 11604,4 2113,0 5052,2 5149,6 97,4 43,5 

Rivne 6830,7 8013,0 1182,4 4850,7 5149,6 298,9 144,2 

Sumy 8403,1 10076,0 1672,9 5429,4 5149,6 -279,8 -77,4 

Ternopil 10049,4 11028,6 979,3 5051,5 5149,6 98,0 44,8 

Kharkiv 7321,4 10982,0 3660,7 4549,9 5010,4 460,5 200,1 

Kherson 5681,7 8522,5 2840,8 4514,7 5094,4 579,7 189,1 

Khmelnytsky 8998,1 11641,4 2643,3 4502,4 5149,6 647,2 291,9 

Cherkasy 11587,5 12987,9 1400,4 5175,4 5149,6 -25,9 -11,6 

Chernivtsi 7163,4 10745,1 3581,7 4412,6 4943,8 531,1 219,9 

Chernihiv 7385,2 8916,8 1531,6 5359,4 5149,6 -209,8 -63,6 

Ukraine 8354,8 10507,3 х 5015,8 5170,5 х 1625,4 

The standard de-

viation 
2098,2 1598,7 х 362,1 136,1 х 141,5 

Coefficient of 

variation 
25,1 15,2 х 7,2 2,6 х 8,7 

* Built according to the State Statistics Service of Ukraine and analytical data of agricultural enterprises 

 

The solution of the optimization problem was per-

formed in the Exel environment by the method of the 

generalized decreasing gradient. The optimization re-

sults are shown in table 2. Confirmation of the value of 

the optimization model is the reduction of the coeffi-

cient of variation of the estimated income. Equalization 

of income levels by regions will increase the total in-

come in the country by UAH 1,625.5 million. The de-

termined estimated (target social price) for each oblast 

will become an indicative indicator, the achievement of 

which should increase social responsibility of entrepre-

neurial formations. 

The next component of the mechanism is to ensure 

that the targets of social responsibility are brought to the 

level of agricultural enterprises. At this level, the social 

price of production is manifested in the creation of addi-

tional jobs through the proportional development of labor-

intensive agricultural sectors, ensuring the appropriate 

level of wages and rent payments for property and land 

shares. Therefore, the following is proposed: 

1. Determining the criteria for classifying agricul-

tural enterprises as "socially efficient" or vice versa. 

2. Creation of an appropriate fund for rural develop-

ment, contributions to which will be made by enterprises 

that are not "socially efficient". The funds of this fund 
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should be used to support social initiatives and support the 

entrepreneurial activity of territorial communities, the de-

velopment of social entrepreneurship. 

To determine the criteria of social efficiency of agri-

cultural enterprises, it is proposed to use one of the classi-

fication methods - the method of classification trees, 

which allows to assign objects to a certain class depending 

on the respective values of the selected features. 

The calculations were performed in the software en-

vironment of the Statistica program, where the corre-

sponding module was created. The parameters character-

izing the structure of production of enterprises (share of 

grain; share of sunflower, share of livestock in the total in-

come of enterprises) and rent for 1 hectare of agricultural 

land were considered as indicators. A categorical variable 

was also introduced, which reflects the territorial differen-

tiation of the conditions for the formation of social respon-

sibility - the identifier of the region where the agricultural 

enterprise is located. A database of agricultural enterprises 

of Ukraine for 2016 was used to construct the classifica-

tion tree. A regression and optimization model for regions 

of Ukraine similar to the above was previously calculated. 

Enterprises were previously divided into two classes: "so-

cially efficient" and "socially inefficient" in relation to the 

target social price of the regions where these enterprises 

are located. The classification tree is built on the type of 

branching by the method of discriminant one-dimensional 

branching for categorical and ordinal predictors 

(QUEST). This method allows you to refine the analysis 

by pre-setting the prices of classification errors. In our 

case, we believe that it is more important to ensure the cor-

rect classification of "socially oriented enterprises". 

Therefore, the "price" of the incorrect classification of "so-

cially efficient" enterprises compared to errors in the clas-

sification of "socially inefficient" we will define as 2: 1. 

As a result of the analysis, 245 out of 1787 "socially 

efficient" enterprises (14%) and 1625 out of 5817 "so-

cially inefficient" enterprises (28%) were mistakenly clas-

sified. 

Table 3 

Criteria for obtaining the status of "socially effective" by agricultural enterprises * 

Criteria  

variable 
Criterion 

A certain class 

of enterprises 
Exclusion 

Part of animal 

husbandry 
> 8 % "Social" Rent <415.39 UAH / ha 

Region 

Volyn, Dnipropetrovsk, Kyiv, Pol-

tava, Rivne, Sumy, Kharkiv, Khmel-

nytsky, Cherkasy 

"Social" Rent <2346 UAH / ha 

Region 
Donetsk, Zhytomyr, Zaporizhia, Ki-

rovohrad, Odessa, Chernihiv 
"Social" Rent <1719 UAH / ha 

Region 

Vinnytsia, Zakarpattia, Ivano-Frank-

ivsk, Luhansk, Lviv, Mykolaiv, Ter-

nopil, Kherson, Chernivtsi 

"Social" 
The share of sunflower> 27%; 

Rent <1147 UAH / ha 

Exceptions are a qualitative indicative characteristic of borders and assignment of the enterprises of area to 

categories "social or socially effective" 

* Suggested by the author 

 

The numerical values of the obtained criteria were 

used to build an algorithm for assessing the social respon-

sibility of enterprises (in 2016), shown in table 3. 

According to the results of systematization of the 

proposed concepts and economic-mathematical modeling 

of scenarios of organizational and economic socialization 

of entrepreneurship in the countryside, the relevance and 

logic of the recommendations on: 

- ensuring the socialization of agricultural entrepre-

neurship as a component of sustainable economic devel-

opment is a multifaceted action to stimulate efficiency, en-

ergy efficiency, the formation of renewable management 

systems, ensuring socio-economic well-being; 

- conceptualization of the mechanism of achieving 

sustainability through the socialization of entrepreneur-

ship - the transition from classical to socially oriented 

management, especially in agriculture and rural areas, be-

cause it combines natural and entrepreneurial factors to 

ensure human life and they are interdependent; 

- formation of socially effective entrepreneurship on 

the principles of sustainable development. 

Conclusions. In general, the conceptual vision of 

the model of organizational and economic socialization 

of entrepreneurship in rural areas is positioned as a sys-

tem of scientifically sound proposals that set out the au-

thor's vision as a set of ideas for methodological im-

provement of the theory and recommendations for de-

termining strategic priorities. Ukraine. The strategic 

priority of using the stated conceptual model is the ap-

proval of effective organizational and organizational 

and legal forms of management; increasing the socio-

economic efficiency of agricultural enterprises; updat-

ing strategies for the development of social responsibil-

ity and the formation of social enterprises. 
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Анотація 
В статті автором визначені основні напрямки щодо розвитку та оптимізації виробничих процесів че-

рез необхідність виникнення різноманітних форм об’єднань, що сприятиме посиленню інтеграційних про-

цесів на різних рівнях економіки. Автором було вивчені спроможність галузей та регіонів до створення 

кластерного об’єднання. Для визначення загальної тенденції розвитку молочної промисловості в цілому 

та окремих підприємств цієї галузі було застосовано метод експертної оцінки для виявлення факторів їх 

розвитку. Були встановлені сильні та слабкі сторони молокопереробної промисловості, виявлення конку-

рентні переваги та загрози з боку конкурентів та зовнішнього середовища.  

Abstract 
In the article, the author identifies the main directions for the development and optimization of production 

processes due to the need for various forms of associations, which will strengthen integration processes at different 

levels of the economy. The author studied the ability of industries and regions to create a cluster association. To 

determine the general trend of development of the dairy industry as a whole and individual enterprises in this 

industry, the method of expert evaluation was used to identify the factors of their development. The strengths and 

weaknesses of the dairy industry, identifying competitive advantages and threats from competitors and the envi-

ronment were identified. 

Ключові слова: кластерні об’єднання, SWOT-аналіз, молочна промисловість, конкурентні переваги, 

можливості, загрози. 

Keywords: cluster associations, SWOT-analysis, dairy industry, competitive advantages, opportunities, 

threats. 

 

Для побудови якісно нової моделі економіки 

України на сьогодні необхідно розробити комплекс 

заходів щодо розвитку та оптимізації виробничих 

процесів, спрямованих на активізацію інноваційної 

та інвестиційної діяльності, налагодження ефекти-

вних механізмів взаємодії промислових підпри-

ємств, науково-дослідних, освітніх організацій. 

Сучасний стан розвитку господарської сис-

теми на макро-, мезо- та мікрорівні характеризу-

ється високою конкуренцією в усіх економічних 

сферах. Це визначає необхідність виникнення різ-

номанітних форм об’єднання, що, в свою чергу, 

сприяє посиленню інтеграційних процесів на різ-

них рівнях економіки. Вирішення поставлених за-

вдань може бути досягнуто через вивчення проце-

сів організації формування кластерних утворень та 

механізмів їх реалізації. На даний момент кластери 

сприймаються як одна з найбільш ефективних орга-

нізаційно-економічних форм функціонування. 

Вагомий внесок в теорію та практику форму-

вання та розвитку кластерів внесли такі зарубіжні 

та вітчизняні вчені: М.Портер [9], Є.Фезер [2], 

М.Єнрайт [1], Д.Якобс [11], Г. Хасаєв [11], А.Міг-

ранян [7] , М.Войнаренко [5], О.Пєтухова [8], А.Че-

реп [10], О.Богма [4]. Однак в роботах зазначених 

авторів, не достатньо досліджено формування та 

розвиток кластерів в харчовій промисловості. 

Кластер (англ. cluster — скупчення, кисть, 

кущ, гроно, концентрація, група) — об’єднання де-

кількох однорідних елементів, які можуть розгля-

датися як самостійна одиниця, що об’єднана пев-

ними якостями та ознаками. 

Вивчення кластерних структур, незалежно від 

середовища їх виникнення та існування, дозволяє 

виділити певні загальні принципи формування, 
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умови виникнення та функціонування, чинники 

впливу на їх створення, закономірності еволюціо-

нування, отримання нових якісних властивостей в 

процесі розвитку. При формуванні кластерних 

об’єднань враховується ряд їх властивостей, таких 

як конкуренція його учасників, формування конце-

нтрації суб’єктів господарювання на певній терито-

рії, формування різноманітних унікальних компе-

тенцій регіону та галузі тощо. 

Нами було вивчені спроможність галузей та 

регіонів до створення кластерного об’єднання. В 

результаті проведеного дослідження галузей харчо-

вої промисловості, можна зробити висновки, що 

майже в кожній галузі є можливість утворення кла-

стерів. І лише дві галузі, такі як виробництво тютю-

нових виробів та виробництво олії та тваринних 

жирів, безперспективні для формування кластерів, 

адже ці галузі є монополізованими. Оцінюючи ре-

зультати узагальнених даних, можна відзначити, 

що молочна промисловість має всі відповідні пока-

зники для створення кластеру в даній галузі. 

Також нами були досліджені показники спро-

можності утворення кластерів за регіонами. Узага-

льнюючи результати дослідження нами були визна-

чені та проаналізовані КЛОК та КДВ молочної проми-

словості по Київській області за всіма варіантами 

розрахунків (за чистим доходом, кількістю підпри-

ємств та чисельністю працівників).  

Отже, в результаті проведеного аналізу ми мо-

жемо визначити, що всі показники, які характери-

зують потенційну спроможність молочної промис-

ловості до утворення кластерів в даному регіоні ма-

ють сталу динаміку. Так було визначено, що 

протягом п’яти років кількість підприємств майже 

не змінювалася, кількість штатних працівників зме-

ншилася на 12-14%, в той час коли чистий дохід ви-

ріс приблизно два рази. 

Для визначення загальної тенденції розвитку 

молочної промисловості в цілому та окремих підп-

риємств цієї галузі, та досліджуваних підприємств, 

на наш погляд доцільно за допомогою експертної 

оцінки виявити їх фактори розвитку. Адже резуль-

тат діяльності будь-якого підприємства в незалеж-

ності від його розміру, місця розташування та тех-

нічного оснащення опосередковано залежить від 

зовнішнього оточення в якому воно функціонує, 

яке може створювати сприятливі умови так і за-

грози для розвитку. 

Для виявлення конкурентних переваг та загроз 

з боку конкурентів та зовнішнього середовища 

було використано SWOT-аналіз, як один із методів 

оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища в 

якому функціонує суб’єкт дослідження. З викорис-

танням SWOT-аналізу було визначено загальні си-

льні й слабкі сторони притаманні діяльності підп-

риємств молокопереробної галузі.  

До сильних сторін підприємств молокопереро-

бної промисловості в цілому було віднесено: власні 

ексклюзивні та традицій технології виробництва, 

наявність регіональних видів продукції притаман-

них виключно вітчизняному ринку, висока частка 

натуральної продукції, без використання консерва-

нтів та стабілізаторів, високий ступінь лояльності 

споживача до виробників молочної продукції, що 

не мають іноземного капіталу чи це не є явним з на-

зви чи найменування торгової марки для споживача 

висока кваліфікація кадрів.  

До слабких сторін підприємств молокопереро-

бної промисловості в цілому експертами було від-

несено: значний ступінь регіоналізації ринків 

збуту, неефективна організація роботи служби мар-

кетингу та просування продукції або їх відсутність, 

вимушене зниження рентабельності виробництва 

через зниження купівельної спроможності, брак си-

ровини та неефективні комунікацій між виробни-

ками сировини та підприємства чи їх відсутність, 

обмеженість власних фінансових ресурсів і пос-

тійне подальше укрупнення ринку. 

Результати аналізу можливостей підприємств 

молокопереробної галузі представлені в табл.1. 

Таблиця 1 

Аналіз можливостей підприємств молокопереробної галузі 

Зона Поле Можливість Характеристика 

1 2 3 4 

Зона 

1 

ВП 
Вихід з ринку конкурентів через 

кризу, подальше укрупнення галузі Стратегічні можливості молокопереробної га-

лузі, ними треба обов’язково скористатись і вра-

хувати побудові стратегії СС 

Вихід на нові європейські ринки та 

загальне зростання експорту на за-

кордонні ринки 

Зона 

2 
СП 

Переорієнтація споживачів на віт-

чизняного «дешевшого» виробника  

Послаблення податкового тягаря  

Вплив істотний, можливе використання за наяв-

ності у організації достатнього обсягу ресурсів (в 

т.ч. матеріальних) 

Зона 

3 

СМ 
Зростання ступеня привабливості 

ринку для іноземного капіталу 

Практично не заслуговують на увагу при подаль-

шому аналізі 

НП 
Впровадження інноваційних техно-

логій, 

НМ 

Розширення ринку за рахунок ви-

ходу на нові цінові сегменті  

Збільшення рівня споживання моло-

чної продукції 

*Узагальнено автором 
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Також для визначення спроможності утворення кластерного об’єднання молочного галузі нами було 

побудовано та вивчено матриці загроз, аналіз якої представлено в табл. 2. 

Таблиця 2. 

Аналіз загроз підприємств молокопереробної галузі 

Зона Поле Можливість Характеристика 

1 2 3 4 

Зона 1 - - 

Представляють дуже велику небезпеку для ор-

ганізації і вимагають негайного і обов'язкового 

усунення 

Зона 2 ВП 
Втрата позицій на вже існуючих ри-

нках 

Дану загрозу слід врахувати при плануванні ді-

яльності підприємств вже на найближчі пері-

оди. 

Зона 3 СТ 

Невизначеність законодавства в 

сфері підприємницької діяльності 

та фіскальної політики 

Зниження рівня споживання молоч-

ної продукції 

Зниження інвестиційної привабли-

вості 

Порівняно менш небезпечні чинники. За даних 

ринкових умов ліквідація даних загроз може 

допомогти пом’якшити результати від економі-

чної кризи, зменшивши собівартість продукції 

і частково перекривши збитки, які несуть підп-

риємства через зниження маржинальності 

Зона 4 НТ 

Поява нових «гравців» на ринку з 

іноземним капіталом 

Брак коштів на НТП, 

Зниження купівельної здатності 

споживачів  

Скорочення експорту на російсь-

кий та азіатський ринки та зрос-

тання частки імпорту на вітчизня-

ний ринок  

Не першочергові, але не повинні випадати з 

поля зору керівництва організації. Необхідно 

уважно відстежувати їх розвиток та вплив на 

стратегічний план діяльності безумовно врахо-

вувати варто, але не в першу чергу. 

*Узагальнено автором 

 

Провівши SWOT-аналіз та визначивши фак-

тори внутрішнього та зовнішнього середовища, що 

впливають на діяльність підприємств молокопере-

робної галузі можна сказати, що актуальною для 

даної галузі є конкурентна стратегія («Міні-Ма-

ксі»). 

Дана стратегія покликана мінімізувати слабкі 

сторони для того, щоб використовувати внутрішні 

сили. Можливі наступні алгоритми: розширення 

джерел ресурсів (укладення угоди про співпрацю з 

іншою компанією, – це дозволить використовувати 

нові можливості, які пов'язані з відкриттям нового 

ринку, або з підвищенням зацікавленості в продук-

ції; укладення договору також може означати, що 

підприємство позбувається загрози потенційної 

конкуренції і перетворює загрозу у партнерство); 

вдосконалення продукції (робота над розширенням 

каналів розподілу та з більш ефективним сегменту-

ванням та таргетингом); економія на масштабах ви-

робництва; зниження витрат; забезпечення конкур-

сної переваги (в тому числі зменшення залежності 

відносно одного виду продукції та розширення асо-

ртименту). 

Також, з метою більш ефективного функціону-

вання кластерного об’єднання, були вивчені всі мо-

жливості та загрози його учасників.  

Учасниками кластерних структур можуть бути 

підприємства великого, середнього та малого біз-

несу, громадські організації та представники вико-

навчої влади, фінансові установи та заклади освіти 

та науки, на відміну від інших бізнес–структур де 

склад учасників більш обмежений (або лише дер-

жавні підприємства, орієнтовані на виробництво, 

або підприємства однієї галузі тощо).  

Особлива увага була приділена ПрАТ «Обухів-

ський молокозавод», як підприємству, що може 

стати потенційним ядром кластерного утворення 

молочної промисловості Київської області.  

Були визначені сильні й слабкі сторони ПрАТ 

«Обухівський молокозавод». Після чого експерт-

ним шляхом визначені їх позиції (оцінка від 1 до 5), 

важливість (1–3) і врешті отримали загальну оцінку 

як добуток двох попередніх показників.  

До сильних сторін ПрАТ «Обухівський моло-

козавод» було віднесено: 

-  високий рівень лояльності споживачів на 

регіональному рівні; 

-  висока якість продукції та натуральність 

складових; 

- значна ширина асортименту, охоплення ос-

новних товарних груп представлених на ринку; 

- застосування власних технологій та жорст-

кий контроль якості; 

-  висока кваліфікація кадрів.  

До слабких сторін ПрАТ «Обухівський моло-

козавод» експертами було віднесено:  

- низький рівень поінформованості про про-

дукцію підприємства на столичному ринку;  

- низький ступінь використання каналів роз-

поділу 2го та 3го рівнів; 

- слабка система побудови комунікацій; 

- та неефективна робота служби маркетингу; 

- високі витрати на оновлення та модерніза-

цію обладнання;  
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- зниження рентабельності виробництва. 

Після експертної оцінки позиції і важливості 

кожного з чинників стало можливим визначення за-

гальної оцінки, яка становила 47 бали (сильні сто-

рони) та 60 бали (слабкі сторони). Це в цілому є не-

гативним явищем, а значний розрив між оцінкою 

слабких і сильних сторін свідчить про значні внут-

рішні організаційні проблеми діяльності ПрАТ 

«Обухівський молокозавод».  

 В результаті створення кластеру молочної 

промисловості є можливість вирішити всі/майже 

всі проблеми як самого підприємства, так і інших 

учасників кластерного об’єднання.  

Характерним для підприємств молочної про-

мисловості це орієнтація на сировинну базу, тому 

основними постачальниками сировини є підприєм-

ства є територіально близькі до виробничих потуж-

ностей підприємства. 

Таблиця 3 

Динаміка та структура постачальників сировини для ПрАТ «Обухівський молокозавод» 

 Роки Питома вага заготівлі сировини за-

воду по областям/району, % 

2018 р 2019 р 2018 р 2019 р 

Заготівля сировини по заводу 21627,04 21064,8 100,00 100,00 

Київська область 13799,65 13653,06 63,81 64,48 

Обухівський район 8807,97 8943,31 40,73/63,8 42,46/65,5 

Білоцерківський 4991,68 4709,75 23,08/36,2 22,36/34,5 

Черкаська область 7625,88 7299,77 35,26 34,65 

Кіровоградська область 175,7 105,74 0,81 0,50 

Інші  25,95 77,94 0,12 0,37 

*Узагальнено автором 

 

Найбільшими постачальниками сировини є 

ПАТ «Обухівське», СВК «Заповіт Ілліча», ТОВ 

«Агромілк», ТОВ «Мейк Агро». 

Слід проаналізувати кількість сировини закуп-

леної ПрАТ «Обухівський молокозавод». Основну 

кількість сировини підприємство закуповує в Київ-

ській та Черкаській областях. За даними 2019 року 

ці показники склали 65 % та 35% відповідно і лише 

незначна частка припадає на інші області. Така те-

нденція спостерігається протягом ряду років. Ана-

лізуючи закупку сировини в Київській області, то у 

сільськогосподарських підприємств закуповується 

порядка 95% всієї сировини, і лише 5 % у госпо-

дарств населення. В той же час по Черкаській обла-

сті закупівля сировини у господарств населення 

складає порядку 27%. Вцілому закупівля соровини 

у сільськогосподарських підприємств складає в 

2019 році - 84%, в 2018 році - 85%; в населення за-

куповували 12% та 11% відповідно, питома вага 

прибдання у інших здавачів становить 4% та 3 % . 

Оцінивши основних постачальників сировини, 

можна визначити, що саме таке географічне розта-

шування постачальників можна зрозуміти, чому 

саме ПрАТ «Обухівський молокозавод» має стати 

ядром кластеру молочної промисловості. Знахо-

диться на перетині Київської та Черкаської облас-

тей. Тому мінімізуються транспортні витрати на по-

стачання сировини. Також це дасть можливість за-

лучити господарства населення в кластер, участь в 

якому дасть їм можливість покращити якість сиро-

вини, та розширити поголів’я корів.  

Таким чином, в результаті створення даного 

кластеру всі учасники об’єднання отримають ряд 

переваг, до яких необхідно віднести: 

- формування та реалізація довгострокової 

стратегії, що передбачає підвищення ефективності 

виробничої та інноваційної діяльності; 

- стабілізація зв’язків між господарюючими 

суб’єктами через територіальну локалізацію біль-

шості учасників формування; 

-  ефективна довгострокова координація ви-

робничої, управлінської, організаційної діяльності 

учасників кластерних формувань; 

- «ефект охоплення», тобто специфічна бага-

тофункціональна організація виробничого процесу 

для виробництва декількох видів продукції, на-

дання послуг та виконання робіт; 

- отримання синергетичного ефекту, що ви-

никає на основі загальної стандартизації продукції; 

- наявність державної підтримки для стиму-

лювання соціально-економічного розвитку місць 

розташування, прилеглих територій та регіонів; 

- високий рівень якості управлінської діяль-

ності кластерного утворення; 

- поліпшення кадрової інфраструктури;  

- зниження рівня витрат та витратомісткості 

кінцевої продукції; 

- наявність можливості для більш успішного 

виходу на міжнародні ринки;  

- формування підґрунтя для одержання до-

даткових конкурентних переваг, обумовлених не 

властивостями товару, послуг, а наявністю розви-

нених систем просування товару;  

- врахування факторів зовнішнього середо-

вища при розробці та реалізації управлінських рі-

шень; 

- наявність та/або створення інфраструктури 

та відповідних умов для активізації інноваційної ді-

яльності. 
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Володіння іноземною мовою в процесі реаліза-

ції професійної діяльності є необхідною якістю для 

спеціалістів різних галузей. Однак, труднощі нав-

чання лінгвістично та культурно різноманітних сту-

дентів залишаються викликом для системи вищої 

освіти України. Для того, щоб студенти досягли 

професійного успіху у майбутньому та стали про-

дуктивними громадянами, вони повинні отримати 

якісну та продуктивну освітню підготовку.  

Запозичення кращих досягнень у галузі мовної 

підготовки є ефективних засобом удосконалення 

освіти в Україні. Модель професійного розвитку 

викладачів іноземних мов, або протокол ефектив-

ності роботи викладача SIOP (Sheltered Instruction 

Observation Protocol), була розроблена американсь-

кими методистами вченими J. Echevarria, M. Vogt 

та D. Short. 

Методика SIOP передбачає розробку та засто-

сування багаторівневого навчально-методичного 

комплексу матеріалів для тих, хто вивчає академіч-

ний стандарт англійської мови в контексті профе-

сійної та академічної підготовки. Варіативно вико-

ристовуючи освітні стратегії SIOP, педагоги мо-

жуть на його основі розробляти і проводити 

заняття, які відповідають академічним і лінгвістич-

ним потребам студентів [6]. На думку розробників 

методики, вона побудована не стільки на методич-

них засадах викладання англійської як іноземної 

мови, скільки на принципах білінгвізму, тобто во-

лодіння двома мовами [5]. 

Кожне заняття, що проводиться за моделлю 

SIOP, спрямоване на засвоєння предметних та мов-

них знань та навичок. Цілі навчання визначаються 

згідно зі стандартами освіти та навчальними про-

грамами та включають оволодіння відповідним ака-

демічним словниковим запасом та мовними засо-

бами, необхідними студентам. Мета викладачів – 

допомогти студентам набути важливого досвіду з 

ключовим змістом та навичками на відповідному 

рівні навчання і послідовно просуватися до віль-

ного володіння академічною англійською мовою 

[8]. Навчання супроводжується допоміжними мате-

ріали (візуальними, мультимедіа, адаптованими або 

двомовними тексти та навчальними посібники). 

Адаптація ресурсів здійснюється різними спосо-

бами, включаючи диференційовані тексти, допомі-

жні роздаткові матеріали та аудіовибірки, тощо. 

Крім того, у навчальний процес слід включати по-

занавчальні заходи, спрямовані на застосування 

студентами набутих знань у релевантному кон-

тексті.  

На заняттях за моделлю SIOP викладачі допо-

магають студентам пов’язати нові мовні поняття зі 

своїм особистим та культурним досвідом та зміс-

том попереднього навчанням, а також сформувати 

базові знання, що стосуються нових культурних чи 

наукових реалій. Разом з тим викладачі активізують 
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попередні знання студентів, щоб виявити та запов-

нити прогалини. Модель SIOP робить акцент на фо-

рмуванні розвиненого словникового запасу студен-

тів, завдяки чому підвищується ефективність їх ді-

яльності за всіма видами мовленнєвої діяльності 

[7].  

Викладання за моделлю SIOP включає розви-

ток навчальних стратегій студентів та навичок ми-

слення вищого порядку [3]. Метою такого навчання 

є поступове підвищення самостійності студентів до 

досягнення повної незалежності. Серед видів нав-

чальної діяльності, що пропонуються студентам, – 

проекти чи завдання, які вимагають від них крити-

чного мислення та більш широкого застосування 

мовних навичок.  

Студенти оволодівають академічною мовою 

завдяки взаємодії між собою та з викладачами. 

Саме активна мовна практика допомагає студентам 

розвивати та поглиблювати знання змісту дисцип-

ліни. У форматі парної та групової роботи студенти 

практикують нові граматичні структури та лексичні 

одиниці, а також функціональні мовні конструкції, 

що включають прохання про роз’яснення, підтвер-

дження інтерпретацій, пояснення власної чи чужої 

ідеї, посилання на докази в тексті, оцінку думок 

тощо [2]. Забезпечення умов для усної мовної прак-

тики особливо важливі, оскільки володіння усною 

мовою впливає на всі аспекти навчальних досяг-

нень. 

Модель SIOP включає вісім взаємопов’язаних 

компонентів, яких рекомендується дотримуватися 

викладачеві:  

1. Підготовка уроку:  

 чітке визначення цілей, пов’язаних зі зміс-

товим компонентом навчання, та їх презентація;  

 чітке визначення цілей, пов’язаних з мов-

ним компонентом навчання, та їх презентація;  

 відбір контенту/лексичної складової відпо-

відно до віку та рівня студентів;  

 відбір методичних матеріалів для забезпе-

чення чіткості та змістовності заняття;  

 адаптація змісту для студентів різних рів-

нів володіння мовою за допомогою графічних орга-

найзерів, аудіозаписів, навчальних вказівок, марку-

вання малюнків, конспектів, текстів, поділених на 

смислові фрагменти, тощо;  

 розробка змістовних та автентичних видів 

діяльності, що поєднують змістові поняття та мож-

ливості мовної усної та письмової практики, моде-

лювання та ігор;  

 планування значущих видів, що поєднують 

змістові поняття з різними видами мовленнєвої дія-

льності, включаючи аудіювання, говоріння, чи-

тання та письмо.  

2. Забезпечення підґрунтя для навчання: 

 вивчення навчальної бази студентів шля-

хом безпосереднього опитування, бесіди та спіль-

ної діяльності;  

 очевидний зв’язок виучуваних понять з 

особистим досвідом студентів;  

 чіткі зв’язки між минулим навчанням сту-

дентів та новими поняттями;  

 наголошування ключового лексичного за-

пасу;  

 презентація нової лексики в контексті.  

3. Чітке введення нового матеріалу:  

 виклад матеріалу у відповідності до рівня 

знань студентів; використання пауз, коротких ре-

чень, простого синтаксису, лімітованої кількості за-

йменників та ідіом;  

 заміна складних визначень прикладами та 

описами;  

 чітке пояснення академічних завдань, ви-

користовуючи поетапний підхід та наочність;  

 застосування різноманітних прийомів, 

включаючи моделювання, підручні матеріали, ма-

ніпуляції, візуальні ефекти, демонстрації, жести та 

відеоматеріали). 

4. Стратегії викладання: 

 навчання різноманітних стратегій через ре-

тельне моделювання та поетапний підхід; 

 надання чітких інструкцій до виконання 

навчальних завдань;  

 забезпечення широких можливостей для 

застосування таких стратегій, як взаємонавчання, 

мнемотехніка, паралельне ведення двомовних но-

таток (іноземною та рідною мовами) або багатора-

зове читання;  

 використання стратегії артикуляційного 

мислення, перефразування та співпрацювання;  

 застосування різних типів запитань на ос-

нові Таксономії Блума. 

5. Взаємодія: 

 забезпечення постійної можливості для 

взаємодії та обговорення з різних групах для «усної 

репетиції»;  

 з метою досягнення мовних та змістових 

цілей групування студентів у пари, трійки, ко-

манди, різнорідні за знанням мови чи інтересами;  

 сприяння активній діяльності у парах та 

малих групах за допомогою значущих завдань;  

 моделювання зміни ролей, опитувань, об-

міну думками та роз'яснення;  

 надання достатнього часу для підготовки. 

6. Практика / застосування: 

 підготовка великої кількості методичних 

матеріалів; 

 забезпечення діяльність студентів для за-

стосування мовних знань та знань змісту навчаль-

ного матеріалу;  

 інтеграція у кожен урок усіх мовних нави-

чок, включаючи аудіювання, говоріння, читання та 

письмо. 

7. Проведення заняття: 

 чітке дотримання змістових цілей заняття; 

 чітке дотримання мовних цілей заняття;  

 залучення студентів до значущої діяльно-

сті протягом 90-100% уроку, зниження часу гово-

ріння викладача та пауз;  

 регулювати темпу уроку відповідно до рі-

вня підготовки студентів. 

8. Підбиття підсумків / оцінювання: 

 забезпечення всебічного підбиття підсум-

ків та огляд ключових понять змісту;  
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 регулярне надання зворотного зв’язку та 

відгуків студентам щодо їхніх результатів нав-

чання; здійснення формувального, поточного та пі-

дсумкового оцінювання результатів навчання сту-

дентів;  

 використання різноманітних форматів оде-

ржання фідбеку (конференції, короткі огляди, голо-

сування, таблички з крейдою, твори-рефлексії);  

 усний переказ, щоденники навчання, гра-

фічні органайзери, диктанти, тощо [9]. 

Таким чином, на заняттях за моделлю SIOP ви-

кладачі допомагають студентам пов’язати нові 

мовні поняття зі своїм особистим та культурним до-

свідом та змістом попереднього навчанням, а також 

сформувати базові знання, що стосуються нових 

культурних чи наукових реалій. Разом з тим викла-

дачі активізують попередні знання студентів, щоб 

виявити та заповнити прогалини. Модель SIOP ро-

бить акцент на формуванні розвиненого словнико-

вого запасу студентів, завдяки чому підвищується 

ефективність їх діяльності за всіма видами мовлен-

нєвої діяльності. 
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Аннотація 

У статті аналізуються основні зовнішньополітичні вектори державної політики України, що розгля-

даються як чинники реагування на політичні ризики глобалізації. Автор розкриває обумовленість вибору 

географічних та функціональних напрямів української зовнішньої політики пошуком стратегічних парт-

нерів, чия підтримка дозволяє мінімізувати негативні впливи геополітичної нестабільності. Особлива 

увага приділяється міжнародному і регіональному співробітництву із протидії російській агресії: з НАТО, 

Європейським Союзом, США, державами-сусідами, котрі є явними та потенційними жертвами російської 

агресії (Молдова, Румунія, країни Прибалтики та ін.). Обґрунтовується необхідність посилення відносин 

із країнами-лідерами Близького та Далекого Сходу передусім в економічній площині. 

Abstract 

The article analyzes the main foreign policy vectors of Ukrainian state policy, which are considered as factors 

of response to political risks of globalization. The author reveals the dependence of geographic and functional 

directions of Ukrainian foreign policy on the search for strategic partners, whose engagement allows minimizing 

the negative impact of geopolitical instability. Special attention is paid to international and regional cooperation 

to counteract Russian aggression: with NATO, European Union, USA, neighboring states, which are obvious and 

potential victims of Russian aggression (Moldova, Romania, Baltic countries, etc.). The necessity of strengthening 

relations with the leading countries of the Middle and Far East, primarily in the economic dimension, has been 

substantiated. 
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Постановка проблеми. Процеси глобалізації 

в сучасних умовах об’єктивно сприяють форму-

ванню “суспільства ризику” у глобальному масш-

табі. До сучасних політичних глобальних загроз ці-

лком справедливо відносити міжнародний теро-

ризм, кіберзлочинність, загострення міжнародних 

відносин, особливо між геополітичними центрами 

сили, політичну нестабільність у тих регіонах світу, 

що потенціюють міграційні процеси, радикалізацію 

значних груп населення, релігійний екстремізм, ет-

нічну ворожнечу. Останній час актуалізувалися 

такі потужні чинники політичного ризикогенезу як 

зовнішній тиск на курс внутрішньої і зовнішньої 

політики в інтересах інших держав, у тому числі, 

шляхом військової агресії, санкцій, ведення еконо-

мічних війн, спотворення міжнародного іміджу, ін-

формаційно-психологічних впливів, спрямованих 

на підрив соціальної і політичної стабільності наці-

ональних держав іншими, розвідувально-підривної 

діяльності та іншими засобами зовнішньої полі-

тики, що отримали назву “гібридні загрози”. Всі 

вони, будучи чинниками політичного ризикоге-

незу, вимагають, серед іншого трансформацію па-

радигми зовнішньої політики національних держав 

та консолідації спільних зусиль для розвитку дер-

жавного управління політичними ризиками.  

Особливої актуальності дане питання набуває 

для України, котра є об’єктом, а не суб’єктом між-

народних відносин і як наслідок жертвою небезпе-

чних для її стабільності впливів збоку третіх дер-

жав, передусім Росії. Виходячи із цих обставин для 

розуміння потенціалу становлення системи держа-

вного управління політичними ризиками в Україні, 

у широкому масштабі національних ризиків, науко-

вий інтерес викликає аналіз впливу політичних ри-

зиків, викликаних процесами глобалізації, на вибір 

зовнішньополітичних векторів держави. 

Вивчення проблем впливу глобалізації на під-

ходи та напрями української зовнішньої політики 

не є новим напрямком наукової діяльності для віт-

чизняних фахівців у галузі державного управління 

та інших політичних наук. Різноманітні аспекти да-

ної проблематики, зокрема інтеграція України у ге-

ополітичні відносини з метою захисту своїх націо-
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нальних інтересів, здобутки та прорахунки зовніш-

ньої політики та ін., є предметом науково-фахових 

досліджень О. Александрова, П. Бурковського, В. 

Кравченко, С. Кисельова, С. Черненка, В. Яблонсь-

кого [1], Н. Бурейко, Г Максака, Г.Шелест [16], К. 

Кононенка [3], Б. Парахонського, Г. Яворської [6] 

та багатьох інших. 

Утім, не дивлячись на значний науковий інте-

рес до вказаних питань, поза зоною уваги вітчизня-

них дослідників залишається проблематика зв’язку 

ризикогенних впливів глобалізації і вибору зовніш-

ньополітичних векторів державної політики Укра-

їни. 

Мета статті. Метою дослідження стане аналіз 

зовнішньополітичних напрямів державної політики 

України як чинників реагування на політичні ри-

зики глобалізації. 

Виклад основного матеріалу. Станом на сьо-

годні питання пошуку альтернативних напрямів 

нинішньому стратегічному курсу України, що 

спрямований на європейську та євроатлантичну ін-

теграцію, не стоїть. 

Основними стратегічними документами, що 

визначають пріоритети та задачі нинішнього зовні-

шньополітичного курсу можна назвати: Стратегію 

національної безпеки України [12], Воєнну докт-

рину [11], Морську доктрину України на період до 

2035 року [7], Стратегію сталого розвитку «Україна 

— 2020» [13], Угоду про асоціацію між Україною 

та ЄС [9], Меморандум з МВФ [4], Хартію про осо-

бливе партнерство між Україною та НАТО [17], До-

ктрину інформаційної безпеки України [10], Експо-

ртну стратегію України – Дорожню карту стратегі-

чного розвитку торгівлі 2017 – 2021 рр. [14]. Крім 

того, набір цілей і заходів у сфері економічної та 

енергетичної дипломатії, європейської та євроатла-

нтичної інтеграції містить також Середньостроко-

вий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року [8] 

та ін. 

Аналізуючи нормативне забезпечення, варто 

згадати дослідження експертів громадського об’єд-

нання «Рада зовнішньої політики «Українська при-

зма» [16], котрі зазначили, що більшість географіч-

них та функціональних напрямів зовнішньої полі-

тики України не мають середньострокових планів 

чи згадок у стратегічних документах, що негативно 

вливає на вироблення та реалізацію ефективної і ре-

зультативної політики. Найбільш стратегічно забез-

печеною є робота за такими напрямами: Канада, 

США, політичний діалог з ЄС, євроатлантична ін-

теграція, формування міжнародної підтримки про-

тидії російській агресії, формування відповідних 

рамок політичних відносин з Росією, Рада Європи. 

Посилення міжнародних гарантій безпеки для 

України, збереження її суверенітету та територіаль-

ної цілісності є одними з ключових завдань страте-

гічних відносин із глобальними державами, поміж 

яких найбільше значення для нашої держави мають 

відносини із США. Стратегічний формат двосто-

ронніх відносин України і США започаткований 

Спільною заявою президентів від 4 квітня 2005 р. і 

далі зафіксований у Хартії про стратегічне партнер-

ство від 19 грудня 2008 р. [18]. Цей документ закрі-

пив принципи двосторонніх відносин, підтвердив 

важливість гарантій безпеки України від 1994 р. і 

визначив шляхи посилення співпраці у сферах обо-

рони та безпеки, зокрема енергетики, економіки і 

торгівлі, демократії, контактів між людьми та куль-

турних обмінів, а також містив положення щодо ре-

алізації програми посиленого безпекового співробі-

тництва. На 2019 рік було схвалено безпекову до-

помогу Україні у розмірі 250 млн дол., що її 

передбачив оборонний бюджет США. Також було 

схвалено продаж Україні переносних протитанко-

вих ракетних комплексів Javelin і передано два ка-

тери берегової охорони класу «Island».  

Утім, у контексті відносин із США варто зга-

дати про нові політичні ризики та загрози для Ук-

раїни, що актуалізувалися у 2019 році. Зокрема, од-

нією з ключових поразок України у зовнішній полі-

тиці минулого року стало те, що держава, на рівні 

першої особи, була втягнутою у політичний скан-

дал, пов’язаний із відносинами між Дональдом Тра-

мпом та Джо Байденом. У результаті Україна поне-

сла істотні репутаційні втрати у середовищі амери-

канського політикуму. Хоча геополітичні інтереси 

США у євразійському регіоні наразі дозволяють 

Україні перебувати в якості об’єкта американської 

допомоги у протистоянні Росії. 

Серед держав Європейського Союзу пріорите-

тними союзниками та партнерами України у на-

прямі пом’якшення політичних ризиків гібридних 

впливів Росії є передусім Німеччина та Французька 

Республіка. Це пояснюється насамперед участю 

цих країн у переговорах щодо врегулювання ситуа-

ції на Донбасі в «Нормандському форматі» та їх ва-

гомою роллю як членів Північноатлантичного аль-

янсу та Європейського Союзу. Німеччина та Фран-

ція активно підтримують заходи щодо відновлення 

територіальної цілісності України та не визнають 

незаконну анексію Криму. Саме позиція Берліна та 

Парижа є визначальною щодо примусу Росії до ви-

конання Мінських домовленостей та позитивного 

вирішення питання про введення на Донбас миро-

творчих сил ООН. Крім того, Україна розраховує на 

підтримку цих двох країн у реалізації своїх євро-

пейських та євроатлантичних прагнень. Важливою 

є також позиція Німеччини та Франції в обстою-

ванні продовження санкційної політики Європейсь-

кого Союзу щодо Росії. Дуже показовим стало те, 

що тема України та підтримка миротворчої місії на 

Донбасі були зафіксовані в новій коаліційній угоді, 

укладеній за підсумками загальних виборів у Німе-

ччині [1, с. 388-400]. 

З огляду на наявну геополітичну ситуацію, ви-

клики, загрози та можливості, які постають перед 

Києвом, одним із завдань української зовнішньої 

політики стає використання потенціалу НАТО та 

структур системи ООН. З іншого боку, посилення 

оборонної спроможності східного кордону для 

НАТО теж має велике значення.  

У 2016 році під час засідання глав держав та 

урядів Комісії Україна – НАТО у Варшаві міністри 

оборони ухвалили рішення про розширення підтри-
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мки України, запровадивши Комплексний пакет до-

помоги, який покликаний сприяти Україні у розбу-

дові її оборонного потенціалу завдяки більш поту-

жним структурам безпеки [19]. Комплексний пакет 

спрямований на надання допомоги складовим Сек-

тору безпеки і оборони України загалом по таким 

основним напрямам:  

 реформа ЗСУ відповідно до стандартів 

НАТО та взаємосумісності зі збройними силами 

країн Альянсу, у тому числі у сферах управління, 

контролю, зв’язку, логістики і стандартизації 

озброєння, стратегічних комунікацій; 

 реформа органів національної безпеки; 

 розвиток військово-технічне співробітниц-

тва, кібербезпеки, енергетичної безпеки; 

 протидія гібридним загрозам тощо. 

Реалізація даного пакету відбувається у формі 

військового співробітництва України з НАТО, а 

саме у форматі виконання Річної національної про-

грами співробітництва України з НАТО, Робочого 

плану Військового комітету Україна – НАТО, а та-

кож у рамках процесу планування та оцінки сил та 

Концепції оперативних можливостей і різних форм 

консультативно-дорадчої допомоги НАТО та країн-

членів Альянсу Збройним Силам України (далі – 

ЗСУ) тощо. 

Зазначимо, що кардинальні зміни безпекового 

середовища на просторі між Балтійським і Чорним 

морями, призвели до зростання рівня уразливості 

країн цього регіону, що в умовах невпевненості в 

ефективності гарантій членства у НАТО і ЄС акту-

алізує пошук моделей субрегіональної співпраці, 

здатної посилити безпеку його учасників. Такою 

моделлю може потенційно стати інституалізація ге-

ографічного Балто-Чорноморського регіону із залу-

ченням країн, що сьогодні не є членами НАТО і ЄС. 

У середньостроковій перспективі геополітична си-

туація може підштовхнути країни регіону до прак-

тичних кроків із реалізації такого проекту, чому мо-

жуть сприяти і просування франко-німецьких ініці-

атив щодо «Європи різних швидкостей» з 

одночасним зменшенням фінансової допомоги ЄС 

для низки країн Центральної та Східної Європи [2].  

Для України практична реалізація ініціативи 

військово-політичної інституалізації Балто-Чорно-

морського регіону є реальною можливістю отри-

мання гарантій від світових потуг, зацікавлених у 

підтриманні сталого безпекового клімату в регіоні. 

Крім того, з огляду на тривалість процесів європей-

ської та євроатлантичної інтеграції України спів-

праця на субрегіональному рівні може стати клю-

човим напрямом зовнішньої політики, результатив-

ність якої б вимірювалась укладенням оборонних 

угод, практичними проектами військової співпраці, 

початковим рівнем інституалізації та формалізації 

об’єднання. Реалізація такого проекту може здійс-

нюватися як на платформі наявних регіональних 

структур через розширення їхніх функцій, так і че-

рез заснування нового субрегіонального об’єд-

нання. Ймовірним може бути також злиття кількох 

регіональних об’єднань. Прийнятною платформою 

для інституалізації Балто-Чорноморського регіону 

є Вишеградська група, що має найвищий рівень ін-

ституалізації серед чинних регіональних проектів. 

Сприяють цьому процесу і здійснювані в рамках 

Групи кроки щодо перенесення пріоритетної сфери 

кооперації з економіки й культури на військову 

компоненту, свідченням чого є започаткування мі-

жнаціональної Вишеградської бойової тактичної 

групи та ініціативи в секторі енергетичної безпеки. 

Підписана Технічна угода у 2016 році між Украї-

ною, Польщею, Словаччиною Угорщиною та Че-

хією стосовно їх співробітництва в рамках Бойової 

тактичної групи Європейського Союзу, сформова-

ної країнами Вишеградської четвірки (БТГ ЄС В4) 

дає змогу Збройним Силам України розвивати опе-

ративні спроможності, набувати кращих військо-

вих стандартів та підтримувати взаємосумісність з 

арміями держав-членів ЄС у контексті спільної дія-

льності щодо врегулювання криз [15]. В цілому ж 

євроінтеграційний досвід країн Вишеградської 

групи є неоціненним для нашої держави. Крім того, 

вони мають спільні з Україною довгострокові інте-

реси у сфері енергетики, оборони та безпеки. 

Іншою перспективною для інституалізації 

Балто-Чорноморського регіону структурою є між-

народна регіональна організація за демократію та 

економічний розвиток – ГУАМ, до складу якої вхо-

дять Азербайджанська Республіка, Грузія, Респуб-

ліка Молдова та Україна [5]. Однак меті створення 

регіонального об’єднання найбільше відповідає фо-

рмат «Бухарестської дев’ятки» (країни Балтії, Ви-

шеградська група, Румунія та Болгарія), яка сього-

дні є майданчиком погодження спільного бачення 

держав Центрально-Східної Європи щодо майбут-

нього НАТО, зокрема в контексті зміцнення схід-

ного флангу Альянсу. Саміти «Бухарестської 

дев’ятки» в Бухаресті (2015 р.) та Варшаві (2018 р.) 

були спрямовані на пошуки ефективних шляхів 

стримування російської агресії, що збігається з ос-

новною метою інституалізації Балто-Чорноморсь-

кого регіону. Таким чином, інституалізація геопо-

літичного простору Балто-Чорноморського регіону 

з позицій посилення безпекових гарантій у серед-

ньостроковій перспективі може бути одним із зов-

нішньополітичних пріоритетів української дипло-

матії.  

Окрім стратегічних вигід від партнерства Ук-

раїни з Польщею, Румунією, Хорватією та прибал-

тійськими державами, для забезпечення стабільно-

сті в Центральній, Східній Європі та Чорноморсь-

кому регіоні актуальним напрямом також є 

розвиток відносин стратегічного партнерства з Гру-

зією та Молдовою. Останні, так само маючи угоди 

про асоціацію з ЄС, піддаються ризикогенним 

впливам збоку Росії, котра вже порушувала їх суве-

ренітет.  

Пріоритетність китайського напрямку для зов-

нішньої політики нашої держави визначається пе-

редусім великою політичною та економічною ва-

гою Китаю у світі, можливістю впливу КНР на між-

народні події в глобальному й регіональному 

масштабах, певною сумісністю економік і техніч-

них стандартів обох країн у багатьох галузях, перс-
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пективністю китайського ринку для широкого асо-

ртименту вітчизняних товарів. Позиція КНР щодо 

російської агресії проти України відіграє роль по-

тужного стримувального чинника російських амбі-

цій. КНР підтримує територіальну цілісність та су-

веренітет України, виступає проти анексії терито-

рій. Разом з тим як країна-гарант за Будапештським 

меморандумом КНР ще не вичерпала потенціал мо-

жливої підтримки України в кризовій ситуації зов-

нішньої агресії [6, с.88]. 

Важливою віхою в сучасних відносинах Укра-

їни та Китаю стало проведення 5 грудня 2017 р. у 

Києві третього засідання Комісії зі співробітництва 

між Урядом України та Урядом КНР, а також зу-

стріч Глави держави з віце-прем’єром Держради 

КНР М. Каєм. Важливо зазначити, що КНР сподіва-

ється разом з Україною сприяти тому, щоби Комісія 

успішно виконувала свою роль, яка полягає в 

централізованому плануванні та координації дій, а 

також має намір вивести на новий рівень ділову 

співпрацю в економіці, торгівлі, сільському госпо-

дарстві, космічній сфері, авіації, науці [1, с. 388-

400] 

Проте є і негативні чинники українсько-китай-

ського співробітництва. Зокрема: 

– недостатня увага до Китаю з боку Уряду та 

Міністерства закордонних справ України; 

– відсутність дієвої координації діяльності мі-

ністерств та відомств на китайському напрямку; 

– недостатня роз’яснювальна робота з боку зо-

внішньополітичного відомства України щодо сенсу 

та кінцевої мети соціально-політичних перетворень 

у нашій державі (наприклад, китайці з розумінням 

ставляться до «десовєтізації» як відмови від негати-

вного спадку СРСР, але не розуміють декомуніза-

цію, адже комунізм залишається офіційною ідеоло-

гією КНР); 

– незадовільне кадрове забезпечення Посольс-

тва України в КНР (наразі, з понад 30 співробітни-

ків нашого дипломатичного представництва в Пе-

кіні китайською мовою володіють кілька диплома-

тів); 

– негативний корупційний «спадок» як не-

від’ємна складова всіх великих двосторонніх прое-

ктів, започаткованих за часів Януковича, а також 

намагання «привласнити» китайський напрямок, 

що не припиняються з боку тих чи інших фінан-

сово-промислових груп в Україні; 

– відверте ігнорування китайських пропозицій 

і проектів, навіть свідома протидія українсько-ки-

тайському співробітництву з боку частини україн-

ського чиновництва та деяких регіональних еліт [3, 

с. 11-14] 

Важливою світовою державою, з якою Україна 

має відносини глобального партнерства і яка є для 

нашої країни не тільки одним із ключових партне-

рів у протистоянні російській агресії, але й найбіль-

шим фінансовим донором є Японія. Японія є акти-

вним і впливовим членом світової спільноти, бере 

участь у численних об’єднаннях: організаціях Азі-

атсько-Тихоокеанського економічного співробіт-

ництва (АТЕС), «Зустріч Європа-Азія» (AСEM), 

входить до «Великої сімки», має союзницькі відно-

сини зі США. На тлі російської агресії проти Укра-

їни важливим чинником є те, що Японія має неви-

рішені територіальні суперечки з РФ. До того ж, 

Японія - єдина країна Азії, яка приєдналась до сан-

кцій проти Росії. Перші три пакети (березень-ли-

пень 2014 р.) японських санкцій вочевидь передба-

чали не покарати агресора, а продемонструвати со-

лідарність із західним світом. Проте із введенням 

четвертого санкційного пакета (вересень 2014 р.) 

санкції набули характеру секторальних, зачіпаючи 

двостороннє співробітництво у фінансовій сфері. 

Також було посилено контроль у питанні експорту 

озброєння і товарів подвійного призначення, які ви-

користовуються Російською Федерацією у військо-

вих цілях. У 2016 р., коли Японія головувала у «Ве-

ликій сімці» (С7), вона також продемонструвала 

своє бажання активно працювати над вирішенням 

проблем, пов’язаних з агресією РФ, на основі прин-

ципів міжнародного права [3, с. 17-20]. 

В умовах військової агресії РФ проти України 

допомога Японії стала важливим фактором підтри-

мки суверенітету і обороноздатності України. 24 

березня 2014 р. в розпал російської агресії в Криму 

уряд Японії оголосив про виділення фінансової до-

помоги Україні в розмірі 1,5 млрд дол. 25 квітня 

2014 р. Японія оголосила про виділення 800 тис. 

євро для підтримки процесів демократизації в Ук-

раїні через ОБСЄ та РЄ. Крім цього, Японія надала 

Україні ще близько 525 тис. дол. гуманітарної до-

помоги на потреби тимчасово переміщених осіб та 

13,6 млн дол. для відбудови зруйнованої інфрастру-

ктури Донбасу. Перелік сум наданої гуманітарної 

допомоги Україні з боку Японії цим не обмежу-

ється і включає ще кілька мільйонів доларів [20]. 

Висновки та пропозиції. Підводячи підсумок, 

маємо констатувати, що на сьогодні, більшість гео-

графічних та функціональних напрямів зовнішньої 

політики України не мають середньострокових пла-

нів чи згадок у стратегічних документах, що нега-

тивно вливає на вироблення та реалізацію ефектив-

ної і результативної політики. Найбільш стратегі-

чно забезпеченою є робота за такими напрямами: 

Канада, США, політичний діалог з ЄС, євроатлан-

тична інтеграція, формування міжнародної підтри-

мки протидії російській агресії, формування відпо-

відних рамок політичних відносин з Росією, Рада 

Європи. Практично відсутні стратегічні рамки у ві-

дносинах із Азійсько-Тихоокеанським регіоном, 

Латинською Америкою, Центральною Азією, а та-

кож у питаннях міжнародної безпеки та нерозпов-

сюдження ядерної зброї.  

Говорячи про зовнішньополітичні вектори 

державної політики як чинник реагування на полі-

тичні ризики глобалізації ми виокремили дві голо-

вні потреби: підвищення економічної спроможно-

сті та покращення іміджу країни на міжнародній 

арені та посилення державної безпеки, - територіа-

льної цілісності, обороноздатності, спокою народу. 

Ці два аспекти виливаються у наступні вектори: 

– євроатлантична інтеграція: подальші кроки 

до Європейського Союзу та входження в НАТО; 



30 Slovak international scientific journal # 53, (2021) 

– формування міжнародної підтримки протидії 

російській агресії серед країн сусідів, явних та по-

тенційних жертв Російської агресії (Молдова, Ру-

мунія, країни Прибалтики та ін.); створення або від-

новлення функціонування відповідних союзів та 

організацій; 

– посилення діалогу з країнами-лідерами: 

США, Канада, Китай, Японія; 

– посилення контактів із країнами Близького та 

Далекого Сходу, з державами, які не поділяють аг-

ресивної поведінки Російської Федерації, започат-

кування нових економічних відносин. 

На сьогодні, для України надзвичайного важ-

ливим є розробка загальних підходів до поняття ба-

гатополюсності світу не з позицій протистояння ок-

ремих полюсів, блоків, диктату одних держав щодо 

інших, а з точки зору створення умов для побудови 

системи трансконтинентального і в перспективі 

глобального співробітництва. У сучасних умовах 

це буде неможливим без впровадження ризикорієн-

тованого державного управління як підходу, що 

спирається на вирішення ключових соціально-еко-

номічних, гуманітарних, екологічних, інших про-

блем розвитку, з у рахуванням технологій і інстру-

ментів управління політичними та іншими націона-

льними ризиками. 

Перспективи подальших досліджень знахо-

дяться в площині пошуку шляхів та механізмів ро-

звитку стратегічного державного управління, у 

тому числі ризикорієнтованого стратегічного пла-

нування в Україні, важливою складовою якого є ді-

яльність зі своєчасного виявлення та управління по-

літичними ризиками, спричиненими глобалізацією 

світу. 
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Анотація 

Проаналізовано зарубіжний досвід функціонування пенсійної системи в європейських країнах. 

Проаналізовано український досвід запровадження накопичувальної системи пенсійного страху-

вання. Вивчено сучасний стан функціонування пенсійної системи. 

Здійснено аналіз проблемних аспектів функціонування пенсійної системи України, виявлено кореля-

цію між сплатою внесків на пенсійне забезпечення та сплатою податків, встановлено залежність між пен-

сійною реформою та реформою децентралізації. 

Abstract 

The foreign experience of the pension system functioning in European countries is analyzed. 

The Ukrainian experience of introduction of the accumulative pension insurance system is analyzed. The 

current state of functioning of the pension system is studied. 

The analysis of problematic aspects of the functioning of the pension system of Ukraine is carried out, the 

correlation between the payment of pension contributions and the payment of taxes is revealed, the dependence 

between the pension reform and the decentralization reform is established. 
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Постановка проблеми. Пенсійна система - це 

важлива складова соціального захисту населення. 

Від ефективності цієї системи залежить як добро-

бут пенсіонерів так і майбутній рівень соціальної 

стабільності у суспільстві. Варто зауважити, що 

ефективність самої пенсійної системи визначається 

багатьма чинниками, серед яких провідна роль на-

лежить професіоналізму керівників які очолюють 

суспільні фонди споживання та керівників органів 

публічної влади в країні. Пенсійна система України 

не відповідає ні сучасним вимогам функціону-

вання, ні потребам громадян непрацездатного віку 

в матеріальному забезпеченні. Сьогодні їй властиві 

складні структурні проблеми, які спричинені пев-

ною мірою недоліками діючої нормативно-право-

вої бази пенсійного забезпечення, недосконалістю 

механізму фінансового забезпечення пенсійної сис-

теми, неефективністю державного управління її ок-

ремими складовими. 

Ступінь вивчення соціальних та економічних 

питань функціонування і розвитку пенсійної сис-

теми в Україні, значно відстає від сучасних вимог 

та потреб громадян, світової практики, що не 

сприяє оперативному і конструктивному вирі-

шенню актуальних проблеми забезпечення соціаль-

ної безпеки суспільства. 

Серед існуючих проблем пенсійної системи 

необхідно виділити недостатню розробленість тео-

ретичних засад функціонування старих та нових 

форм пенсійного забезпечення, швидкість змін в 

суспільстві, в економіці та повільність реагування 

на відповідні зміни, невідповідність співвідно-

шення понять «пенсійне забезпечення» та «пен-

сійне страхування», невпевненості громадян в ін-

ституційній спроможності пенсійної системи забез-

печити їх пенсією, відсутність розуміння у 

громадян, платників податків та внесків, взає-

мозв’язку між розміром відрахування на пенсійне 

забезпечення конкретного громадянина і розміром 

призначеної йому пенсії та іншими процесами, зок-

рема такими як «тіньова економіка», сплата подат-

ків, децентралізація влади тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналіз ступеня наукової розробки проблеми пока-

зав, що тематика дослідження пенсійних систем 

сьогодні становить інтерес для науковців для гро-

мадян, для керівництва держави. 

https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua/ukraine-nato/relations
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua/ukraine-nato/relations
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Однак, незважаючи на безумовні досягнення 

вчених у дослідженні актуальних проблем соціаль-

ної політики, соціального захисту, зокрема, дослі-

дженнях сучасного стану і перспектив розвитку пе-

нсійної системи України, систематизації теоретич-

них положень сутності організації та 

функціонування недержавних пенсійних фондів, та 

інших важливих дослідженнях, у наукових працях 

поки що недостатньо висвітлюються питання фун-

кціонування пенсійної системи в контексті змін в 

системі управління суспільством, а саме в умовах 

реформи децентралізації, коли суттєво змінюється 

взаємозалежність між відрахуваннями до пенсій-

ного фонду та наповненням бюджетів різних рівнів. 

Теоретичним засадам соціальної проблема-

тики у цілому та пенсійної зокрема присвячені нау-

кові праці вітчизняних учених: Е.Лібанової, Б.Над-

точія, В.Новикова, О.Палій, М.Ріппи, В.Скуратівсь-

кого, П.Шевчука, В.Яценка, О.Яременка, а також 

зарубіжних науковців: Н.Волгіна, М.Вінера, В.Ро-

їка, Дж.Стігліца, Р. Хольцмана, Е. Фулту та ін. 

Незважаючи на широке висвітлення теоретич-

них та практичних питань, актуальною для України 

та громадян залишається проблематика, пов'язана з 

теоретичними засадами функціонування зазначеної 

сфери наукових досліджень, зокрема з розкриттям 

сутності пенсійної системи, необхідності пенсійної 

системи, досліденнями взаємозв’язків між іншими 

процесами, зокрема, бюджетним процесом та взає-

мозв’язків з податковою сферою, та з практичним 

функціонуванням у взаємозалежності пенсійної ре-

форми з іншими процесами та іншими реформами 

які проводяться в державі. 

Залишаються недостатньо розробленими та 

висвітленими теоретико-методологічні засади 

щодо соціально-економічної сутності, ролі пенсій-

ної системи як складової соціального захисту насе-

лення в контексті взаємозв’язку з добробутом гро-

мадянина, правом на справедливе пенсійне забезпе-

чення в процесі здійснення інших реформ, а саме 

реформи децентралізації. На нашу думку, неможли-

вим є удосконалення пенсійної системи без науко-

вого та економічного обґрунтування сутності пред-

мета дослідження. Саме з позицій необхідності ре-

формування пенсійного забезпечення у системному 

взаємозв’язку з іншими реформами потрібно розг-

лядати актуальність дослідження, основні резуль-

тати якого наведено у статті. 

Мета статті. Метою статті є наукове обгрун-

тування теоретичних та прикладних положень 

щодо стану та розвитку пенсійного забезпечення в 

Україні, джерел фінансування пенсійного фонду, 

еволюції відрахувань в пенсійний фонд, забезпе-

чення трудових пенсій за віком у взаємозв’язку з 

рухом фінансових ресурсів під час наповнення міс-

цевих бюджетів в умовах процесу децентралізації 

влади в Україні та розробка практичних пропозицій 

спрямованих на удосконалення сучасного пенсій-

ного забезпечення в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Загальнотеоретичні основи формування і роз-

витку соціальної держави і системи соціального за-

хисту населення були закладені в роботах класиків 

економічної думки А.Смітом, Дж.Кейнсом та ін-

шими економістами. 

Кожна цивілізована держава має розробляти та 

реалізовувати політику, спрямовану на створення 

системи соціального захисту та підтримки малоза-

безпечених громадян, недопущення соціальних 

конфліктів, потрясінь і революцій у суспільстві. 

Однією з основних гарантій соціального захи-

сту, зміст якого зводиться до підтримки матеріаль-

ного добробуту громадян після виходу на пенсію за 

віком є пенсійне забезпечення. 

У словниках-довідниках поняття "система" 

(грец. systema – «сполучення», «утворення») трак-

тується так: 1) значна кількість закономірно пов'я-

заних один з одним елементів, що становлять певне 

цілісне утворення, єдність; 2) порядок, зумовлений 

планомірним, правильним розміщенням частин у 

встановленому зв'язку, суворій послідовності; 3) 

форма, спосіб організації чого-небудь; 4) те, що 

стало звичним, регулярним [10;11];  

Ми вважаємо що система – це значна сукуп-

ність взаємопов’язаних елементів між собою зако-

номірностями елементів, що утворюють єдине ціле, 

взаємодіють у певному середовищі та в межах пев-

ного часового інтервалу. 

Одним із елементів пенсійної системи є ставка 

збору на пенсійне забезпечення. 

В довідниковій літературі "пенсія" (лат. рensio 

- платні внесок, pendo - плачу) визначається як га-

рантована щомісячна грошова виплата, що нада-

ється громадянам після досягнення певного віку, у 

разі інвалідності, утрати годувальника, а також за 

вислугу років в окремих сферах трудової діяльності 

[11];  грошове забезпечення, що видається громадя-

нам щомісячно, у встановлених законом випадках 

(у разі старості, інвалідності та ін.), а також гроші, 

одержувані в рахунок такого забезпечення [10]. 

В законодавстві України пенсія трактується як 

щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі 

загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування, яку отримує застрахована особа в разі 

досягнення нею передбаченого цим Законом пен-

сійного віку чи визнання її особою з інвалідністю, 

або отримують члени її сім'ї у випадках, визначе-

них цим Законом. 

Важливими завданнями пенсійного забезпе-

чення є скорочення бідності і вирівнювання доходів 

населення, нейтралізація економічних, політичних 

і демографічних ризиків, з якими стикається будь-

яка пенсійна система. 

Цілями системи пенсійного забезпечення є за-

хист від бідності після настання пенсійного віку; 

надання гарантованого доходу після завершення 

трудової діяльності, розмір якого звичайно стано-

вить певну суму‚ пропорційну сумі заробітку; за-

хист цього доходу від подальшого зниження рівня 

життя внаслідок інфляції. 

Так, у 1994 р. Світовим банком було запропо-

новано ідею пенсійної системи, що ґрунтується на 

трьох рівнях, а вже в 2005 р. кількість рівнів збіль-

шилась до п'яти: 
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базовий (нульовий), або універсальний рівень 

- фінансована за рахунок загальних податків соціа-

льна мережа безпеки, метою якої є запобігання бід-

ності;  

перший рівень - обов'язкова державна соліда-

рна пенсійна система визначених виплат;  

другий - обов'язкова накопичувальна пенсійна 

система з визначеними внесками (або обов'язкова 

система індивідуальних пенсійних заощаджень); 

третій - добровільні додаткові пенсійні заоща-

дження; 

четвертий - нефінансовий і неформальний, рі-

вень має охоплювати ширший спектр соціальної 

політики, як-то підтримка осіб похилого віку їхніми 

сім'ями, забезпечення доступу до медичних та ін-

ших послуг [12]. 

В Україні, також, пропонується відійти від 

лише солідарної системи пенсійного забезпечення 

та перейти на багаторівневу систему пенсійного за-

безпечення. 

Так, згідно законопроекту за № 4608 з 1 липня 

2017 року пропонувалася трирівнева система пен-

сійного забезпечення. 

Перший рівень - солідарна система, тобто ті ж 

пенсії, що ііснували до законопроекту.  

Другий рівень - накопичувальна. Роботодавець 

буде відраховувати 2% на спецрахунок з щорічним 

збільщенням відрахувань до 5 %. 

Третій рівень - функціонування приватних фо-

ндів пенсійного забезпечення [6]. 

Законопроектом № 2683 від 27.12.2019 пропо-

нується, також, трирівнева система.  

Перший рівень - солідарна система загальноо-

бов'язкового державного пенсійного страхування, 

що базується на засадах солідарності і субсиду-

вання та здійснення виплати пенсій і надання соці-

альних послуг за рахунок коштів Пенсійного фо-

нду. 

Другий рівень - накопичувальна система зага-

льнообов'язкового пенсійного забезпечення, впро-

вадження якої передбачається цим законопроек-

том, що базується на засадах накопичення коштів 

учасників системи у Пенсійному казначействі або у 

відповідних недержавних пенсійних фондах - суб'-

єктах другого рівня системи пенсійного забезпе-

чення та здійснення фінансування витрат на оплату 

договорів страхування довічних пенсій і одноразо-

вих виплат на умовах та в порядку, передбачених 

законом. 

Законопроектами передбачається встановити 

обов’язкову участь у системі накопичувального пе-

нсійного забезпечення всіх категорій працюючих 

осіб до досягнення ними пенсійного віку та залу-

чення роботодавців до сплати пенсійних внесків на 

паритетних засадах. Так, роботодавці сплачувати-

муть 2% від розміру заробітної плати працівників, 

а працюючі особи сплачуватимуть 1 відсоток від за-

робітної плати (доходу). За бажанням працівника, 

розмір його самостійних внесків може бути збіль-

шено. Для збільшення надходжень до другого рівня 

пенсійної системи, законопроектом пропонується 

зобов’язати роботодавця доповнювати пропор-

ційно внески працівника, до досягнення внеску ро-

ботодавця у розмірі 5%. 

Третій рівень - система недержавного пенсій-

ного забезпечення, що базується на засадах добро-

вільної участі громадян [6]. Варто зазначити, що за-

конодавство про недержавне пенсійне забезпе-

чення вже існує та складається із Закону України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення», законо-

давства про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування, законів України «Про страхування», 

«Про банки і банківську діяльність», «Про інсти-

тути спільного інвестування (пайові та корпорати-

вні інвестиційні фонди)», «Про цінні папери і фон-

дову біржу», «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових пос-

луг» та інших нормативно-правових актів, прийня-

тих відповідно до цього Закону. 

Згідно з «Про недержавне пенсійне забезпе-

чення» система недержавного пенсійного забезпе-

чення - це складова частина системи накопичуваль-

ного пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на 

засадах добровільної участі фізичних та юридич-

них осіб, крім випадків, передбачених законами, у 

формуванні пенсійних накопичень з метою отри-

мання учасниками недержавного пенсійного забез-

печення додаткових до загальнообов'язкового дер-

жавного пенсійного страхування пенсійних виплат. 

Таким чином, розглянуті законопроекти пе-

редбачають обов’язкове (примусове) вилучення ча-

стини доходу (грошових коштів) громадянина в пе-

нсійний фонд – орган державної влади, для виплати 

з пенсійного фонду пенсій в майбутньому при до-

сягненні пенсійного віку, мотивуючи таке вилу-

чення існуючою практику в деяких країнах. 

Проте, в контексті реформи децентралізації 

влади в Україні передбачається, що в частині фі-

нансової децентралізації має відбуватися передача 

фінансів від органів державної влади якнайближче 

до людей - органам місцевого самоврядування. 

Отже, маємо дві реформи які мають на меті рі-

зні завдання і суперечать одна одній в частині при-

мусового вилучення та добровільної передачі фі-

нансів громадян. 

При запровадженні реформ, а саме пенсійної 

реформи, з примусовим вилучення грошових кош-

тів, потрібно враховувати рівень довіри громадян 

до ініціаторів реформ. 

Так, згідно дослідження проведеного соціоло-

гічною службою Центру Разумкова державному 

апарату (чиновникам) недовіряють 77% громадян, 

Верховній Раді України недовіряють 65%, Уряду не 

довіряють 64,5%. 

Враховуючи, великий рівень недовіри та зна-

чну кількість часу після якої можуть відбуватися 

виплати з другого рівня пенсійної системи, та де-

кларування абсолютно протилежних ідей з приводу 

передачі фінансів якнайближче до людей та одно-

часному примусовому вилученні, враховуючи офі-

ційний рівень тіньової економіки, при існуючих ви-

лученнях - 23,8%, враховуючи, що з заробітньої 

плати сплачується ПДФО – основний податок, який 
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наповнює бюджети ОМС, вилучення додаткових 

грошових коштів у населення є ризиковим варіан-

том для фінансів ОМС. 

Шляхом подолання проблеми недовіри як до 

державного апарату так і наближення пенсійних 

послуг до громадян, отримання фахових консульта-

цій, а саме, отримання роз’яснень щодо необхідно-

сті додаткових відрахувань з сімейного бюджету до 

другого рівня пенсійної системи та інших питань 

пенсійного забезпечення може бути інтеграція пен-

сійних послуг у центри надання адміністративних 

послуг з відповідною філософією надання послуг 

(зручних та якісних адміністративних послуг). 

Так, послуги пенсійного фонду впроваджу-

ються в центрах надання адміністративних послуг, 

проте, надаються лише у визначені дні та години. 

Прикладом надання пенсійних послуг є центр 

надання адміністративних послуг міста Кремен-

чука, в якому щоп’ятниці з 9-00 до 11-00 год. нада-

ються відповідні послуги, в центрі надання адміні-

стративних послуг Агрономічній сільській ради 

Вінницької області кожної 2-ї та 4-ї п’ятниці місяця 

з 9.00 до 14.00 год. надаються такі послуги. 

Проте чекати приїзду фахівця Пенсійного фо-

нду (ПФУ) за окремо визначеним графіком не є зру-

чним, доступ до послуги має бути в режимі звичай-

ного часу роботи ЦНАП – коли в людини виникла 

така необхідність. 

Інтеграцією пенсійних послуг в ЦНАП додат-

ково буде регульована форма співпраці пенсійного 

фонду України з органами місцевого самовряду-

вання (ОМС). 

Однак, для повного з’ясування необхідності 

впровадження змін в пенсійній системі, ідучи на 

ризик для реформи децентралізації влади, потрібно 

виявити проблеми функціонування сучасної пен-

сійної системи в Україні та необхідно з’ясувати мо-

жливі вигоди для населення в майбутньому при ви-

лученні додаткових грошових коштів «сьогодні». 

Так, 5 жовтня 2020р. Прем’єр-міністр України 

заявив про те, що Кабмін через 15 років не зможе 

виплачувати пенсії, через погіршення демографіч-

ної ситуації, адже співвідношення тих, хто працює, 

до пенсіонерів стане критичним. 

Аналізуючи дефіцит пенсійного фонду, який у 

2009 році становив 13,5 млрд. грн., у 2010- 26,6 

млрд.грн., у 2011- 17,7 млрд.грн., у 2014 – 19 

млрд.грн., у 2015- 31,8 млрд.грн., у 2016- 85,6 

млрд.грн., у 2017- 56,1 млрд.грн., у 2018- 32,1 

млрд.грн., за 9 місяців 2020 року – 17,2 млрд.грн., 

[8] можна дійти висновку, що пенсійна реформа не-

обхідна, та доцільно запроваджувати накопичува-

льну систему, яка діє в країнах Європи, зокрема Ве-

ликобританії, Фінляндії, Франціії, Німеччині, Шве-

ції.  

У 1999 році у Швеції було введено трирівневу 

пенсійну систему. 

Перший рівень – розподільна система, згідно 

якої розмір пенсії залежить від заробітної плати 

працівника. 

Другий рівень – накопичувальна система, пра-

цівник відраховує 2,5% заробітної плати на індиві-

дуальний пенсійний рахунок. 

Третій рівень – добровільне професійне пен-

сійне забезпечення, яке регулюється колективним 

договором між працівником і роботодавцем. 

У Великобританії пенсійна система багаторів-

нева і є однією з найдосконаліших у світі. Пенсійна 

модель – трирівнева, вона розділяється на базові 

державні пенсії, державні пенсії за вислугою років 

і недержавні пенсії. 

Модель пенсійної системи Німеччини характе-

рна також для Австрії, Італії, Франції та багатьох 

інших країн Західної Європи. Пенсійна система Ні-

меччини характеризується як «система трьох рів-

нів». Першим рівнем є обов’язкове пенсійне стра-

хування. Другим рівнем є пенсії, які виплачують 

підприємства колишнім працівникам. Третім рів-

нем є створення приватного капіталу. Типовою фо-

рмою створення приватного капіталу є укладання 

договору про страхування життя з метою накопи-

чення коштів чи укладання індивідуального дого-

вору про пенсійне страхування [9]. 

Для з’ясування доцільності, необхідності 

впровадження накопичувальної пенсійної системи 

в Україні, ми пропонуємо здійснити розрахунки на 

основі існуючої солідарної пенсійної системи вихо-

дячи з мінімального рівня заробітної праці (далі - 

з/п) за період з 2000 року по 01.09.2020 рік та дію-

чих ставок відрахувань у відповідному періоді. 

Так, у 2000 році мінімальна заробітна плата на 

початку року становила 90 грн., а в кінці року міні-

мальна заробітна плата складала 118 грн., ставка 

(нарахування) збору на обов'язкове державне пен-

сійне страхування була 32 %, ставка утримання 2%. 

Тобто роботодавець сплачував 32% в пенсій-

ний фонд від нарахованої заробітньої плати, а пра-

цівник 2%. 

Отже, за 2000 рік сума яка мала бути сплачена 

на державне пенсійне страхування, з мінімальної 

заробітної плати становить 424,32 грн. 

Середній курс долара США в 2000 році стано-

вив 5,44 грн. Отже, за 2000 рік в пенсійний фонд 

отримував з мінімальної зарплати 424,32 грн. або 

еквіваленті дол. США 78 одиниць. 

Розрахунки надходжень до пенсійного фонду, 

з мінімально заробітної плати за кожен рік з 2000 

по вересень 2020 року наведено в таблиці. 

Актуальні дані доходів громадянина та надхо-

джень до пенсійного фонду в Україні 
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Табл.1 

№ 

з/п 
Рік 

Сума з/п, 

грн. 

Сума з/п 

дол.США 

Сума надходжень до 

пенсійного фонду за 

рік, грн. 

Сума надходжень до пе-

нсійного фонду за рік, 

дол.США 

1 2000 1248,00 229,41 424,32 78,00 

2 2001 1416,00 263,69 481,44 89,65 

3 2002 1830,00 343,34 622,20 116,74 

4 2003 2240,00 420,26 761,60 142,89 

5 2004 2588,00 485,89 879,92 165,20 

6 2005 3604,00 703,91 1233,81 240,98 

7 2006 4375,00 866,34 2481,61 491,41 

8 2007 5160,00 1021,78 788,90 156,22 

9 2008 6390,00 1212,52 2249,28 426,81 

10 2009 7718,00 990,76 2716,74 348,75 

11 2010 10659,00 1342,44 4030,61 507,63 

12 2011 11557,00 1450,06 4664,41 585,25 

13 2012 13177,00 1649,19 10803,97 1352,19 

14 2013 13835,00 1731,54 5583,81 698,85 

15 2014 14616,00 1229,27 5899,02 496,13 

16 2015 15256,00 698,22 6157,32 281,80 

17 2016 17262,00 675,62 3797,64 148,64 

18 2017 38400,00 1443,61 8448,00 317,59 

19 2018 44676,00 1642,50 9828,72 361,35 

20 2019 50076,00 1937,18 11016,72 426,18 

21 9 місяців 2020 37784,00 1424,74 8312,48 313,44 
 Всього 303867,00 21762,25 91182,50 7745,69 

 

Отже, за 20 років і 9 місяців від громадянина з 

мінімальною зарплатою в пенсійний фонд надій-

шло 91 183 грн. Якщо здійснювати конвертацію 

гривні в пенсійному фонді щомісячно за офіційним 

курсом Національного банку України то отримаємо 

еквівалент який дорівнюватиме 7 746 дол.США. 

Але, якщо здійснити зворотню конвертацію 

7746 дол.США в гривню, але по курсу Національ-

ного банку України у вересні 2020 року то отрима-

ємо суму яка дорівнюватиме 219 202 грн.  

Проводячи аналогію з накопичувальним фон-

дом, який пропонується до голосування, тобто дру-

гим рівнем пенсійної системи, матимемо ситуацію 

за якої, людина сплачуватиме в накопичувальний 

фонд грошові кошти які не знецінені інфляцією та 

коливаннями курсу валют, проте пенсія громадя-

нину розраховуватиметься на основі знеціненого 

показника розрахованого в гривнях. 

Доцільним при запровадженні накопичуваль-

ної пенсійної системи є врахування настроїв у сус-

пільстві щодо примусового вилучення грошових 

коштів з сімейних бюджетів, розрахувати економі-

чну доцільність участі в накопичувальній пенсійній 

системі для кожного громадянина, врахувати рі-

вень «тіньової економіки», яка становить 23,8% від 

офіційного ВВП та враховувати інші реформи, зок-

рема, реформу децентралізації влади в Україні. 

Законодавчо зобов’язуючи громадян і робото-

давців сплачувати грошові кошти в накопичуваль-

ний фонд, варто врахувати, що для примусового зо-

бов’язання, державна влада мала би в першу чергу 

збільшити рівень довіри та впевненості громадян у 

діяльності влади, здійснювати ефективно владно-

управлінські функції, адже без ефективної влади, 

забезпечення економічної ефективності пропонова-

них реформ, пенсійна реформа перетвориться на 

примусовий процес наповнення фондів для забез-

печення діяльності органів та посадових осіб влади 

без зворотного зв’язку з громадянином. 

Також, варто зауважити, про існування дефі-

циту пенсійного фонду в 2000 - 2015рр., в роках в 

яких відрахування в пенсійний фонд коливалося від 

34% до 40,36 % від заробітньої плати, та існування 

дефіциту пенсійного фонду з 2016 року коли відра-

хування в фонд було зменшено до 22 %, можна 

дійти висновку, що як при 40-відсоткових відраху-

ваннях так і при 22-відсоткових відрахуваннях де-

фіцит пенсійного фонду існував і відповідно збіль-

шення відрахувань, хоч і в накопичувальні фонди, 

може не вирішить проблему пенсійного забезпе-

чення пенсіонера. 

Важливим, є розуміння, що одночасно з відра-

хуваннями соціальних внесків, податкові агенти 

повинні утримувати та перераховувати податок на 

доходи фізичних осіб – податок який є основним 

для наповнення місцевих бюджетів, та військового 

збору. 

Відповідно, з неефективними податковими ор-

ганами, та недосконалим пенсійним законодавст-

вом, можливий ефект при якому запровадження 

другого пенсійного рівня та зобов’язанні здійс-

нення відрахувань в другий рівень пенсійної сис-

теми, можливі тенденції до мінімізації відрахувань 

податків до місцевих та державного бюджетів в 

зв’язку зі збільшенням рівня «тіньової економіки». 

Виходячи з вищевикладеного можна ствер-

джувати, що пенсійна реформа можлива і необ-

хідна, але пенсійна реформа має бути елементом в 
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системі, в системі яка має бути цілим, та врахову-

вати інші реформаторські процеси в державі, зок-

рема реформу децентралізації. 

Запроваджувати другий рівень пенсійної сис-

теми необхідно лише забезпечення ефективного та 

зрозумілого функціонування солідарної пенсійної 

системи для виплати пенсій, після встановлення до-

віри громадян у ефективному функціонуванні дер-

жавної влади та при наявності довіри платників по-

датків до влади, як гаранта виконання взятих зо-

бов’язань по діючому законодавству, впевненості 

громадян у ефективності влади саме в інтересах бі-

льшості громадян, стабільності національної гро-

шової одиниці, а не з метою наповнити грошовими 

коштами відповідні фонди, та з метою отримання 

механізму притягнення до відповідальності осіб за 

порушення законодавства у відповідних відноси-

нах. 

Висновки: 

Залежно від економічних умов, культурно-іс-

торичних особливостей, політичної культури, дер-

жава має брати на себе вирішення проблем соціаль-

ного захисту населення, заабезпечення суспільного 

розвитку. Тому створення умов для достойного рі-

вня виплат пенсій в Україні залежить від створення 

належних, взаємовигідних правил для усіх верств 

населення у сфері пенсійного забезпечення. Враху-

вання всіх недоліків і вад системи пенсійного забез-

печення України та їх вирішення має сформувати 

розвинений ринок послуг з цього виду страхування. 

Отже, для покращення пенсійного забезпечення 

України має стати досягнення таких результатів:  

забезпечення фінансової стійкості та стабіль-

ності у сфері пенсійного страхування; 

зменшення кількості пільговиків 

підвищення рівня життя пенсіонерів та впевне-

ності у соціальному забезпеченні; зменшення пен-

сійного навантаження роботодавців;  

створення результативної системи управління 

пенсійними грошовими потоками; 

заохочення громадян до заощаджень на ста-

рість;  

встановлення чіткого законодавства, та унемо-

жливлення внесення змін до законодавства, які 

приведуть до зменшення або відміни виплат, або не 

створять додаткових умов, таких як, збільшення пе-

нсійного віку. 

забезпечення ефективності діяльності влади; 

забезпечення комунікації з громадянами, щодо 

необхідності збільшення відрахувань та нарахувань 

з заробітної плати; 

За умови втілення викладених вище заходів, 

пенсійне забезпечення в поєднанні із соціальною 

допомогою сформують надійнішу систему захисту 

від бідності пенсіонерів. Проте, варто розуміти, що 

якщо зміни будуть впроваджуватися тільки в пен-

сійній системі, то виявлені проблеми не вдасться 

усунути. 

Пенсійна реформа має стати частиною компле-

ксної програми економічних і фінансових перетво-

рень, зокрема, реформу пенсійної системи потрібно 

проводити з врахуванням інших реформ, а саме ре-

форми децентралізації влади в Україні. 

Подальшими напрямками дослідження перс-

пектив пенсійного забезпечення в умовах бюджет-

ної децентралізації в Україні, пошуку та обґрунту-

ванні справедливого розміру відрахувань в обов'яз-

кову накопичувальну пенсійну систему, пошуку 

способів примноження здійснених відрахувань та 

убезпечення сплачених грошових коштів особами 

від знецінення, адже, що відрахування до накопи-

чувальної системи, що сплата податків з доходів 

особи податків – пов’язані спільним джерелом, а 

саме, заробітною платою, від якої залежить добро-

бут людини та рівень доходу до місцевих бюджетів. 
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Анотація 

У статті вперше автором порушується проблема смислової зв̓язності українськомовного медійного 

тексту. Описано домінувальні одиниці вираження текстової категорії зв’язності (асоціативно-смисловий 

різновид) на прикладі текстів засобів масової інформації (1990 – 2000 рр.). Йдеться про паронімічні, анто-

німічні, омонімічні інструменти констрювання смислового поля текстів. 

Abstract 
In the article the author, for the first time, raises the issue of semantic coherence of the Ukrainian-language 

media text. The dominant units of expression of the textual category of coherence (associative-semantic TYPE) 

are described on the example of media texts. These are paronymic, antonymous, homonymous tools for construct-

ing the semantic field of texts. 

Ключові слова: мдійний текст, текстова категорія, зв̓язність асоціативна, зв̓язність смислова. 

Keywords: media text, text category, associative coherence, semantic coherence. 

 

Вступ. Однією з найважливіших категорій те-

ксту засобів масової інформації (далі – ЗМІ) є зв’яз-

ність, яка зумовлює розвиток теми викладу інфор-

мації та забезпечує цілісність, інтегрування словес-

ного цілого. Розглядувана категорія виявляється у 

процесі структурування найбільшої синтаксичної 

одиниці, поєднання її складників у медійно-словес-

ний континуум. У мовознавчій науці цю категорію 

називають по-різному: лексична солідарність (Е. 

Косеріу), ізотопія (А. Греймас), змістова зв’яз-

ність, або когерентність (Р. Богранде), рекурент-

ність (В. Скалічка), зовнішня злитість (В. Кожев-

никова), інтегративність (I. Гальперін). Залежно 

від параметру класифікації (за структурою, спрямо-

ваністю, глибиною) у лінгвістиці тексту розрізня-

ють зв’язність: граматичну, семантичну, ономасіо-

логічну, смислову, асоціативну, структурну, компо-

зиційну, референційну, прагматичну, образну 

тощо. Широкого висвітлення набула граматична, 

структурна, композиційна зв̓язність (Л. Кузнєцова, 

С. Лазаренко, В. Рекало, О. Саєнко та ін.). Нато-

мість проблема асоціативно-смислової з̓язності ще 

і досі не стала предметом висвітлення наукових 

праць з лінгвістики тексту.  

Мета статті – описати домінувальні одиниці 

вираження текстової категорії зв’язності (асоціати-

вно-смисловий різновид) на прикладі текстів засо-

бів масової інформації (українськомовні газети 

1990 – 2000 рр.). 

Виклад основного матеріалу. На асоціативну 

смислову зв’язність тексту вказують не лише теми, 

ключові слова, а й концепти. Єдність смислового 

поля текстів ЗМІ може досягатися інтродукцією ле-

ксичних одиниць. Адже на підставі сенсорних ме-

ханізмів свідомості мовця здійснюється асоцію-

вання чи семантичне конструювання всього слове-

сного цілого. Засоби вираження зв'язності 

сприяють більш ефективній передачі інформації й 

локалізують комунікативність медійних текстів. 

Переконуємося: значущу зв'язну силу у текстах за-

собів масової інформації мають імпліцитні зв'язки, 

у яких відсутні формально виражені поєднувальні 

ланки. Імпліцитість українськомовного медійного 

тексту зумовлена тим, що в ньому не репрезенто-

вана вербально та інформація, що є у свідомості ко-

муніканта. Для того, щоб текст був зрозумілий, мо-

вна компетенція адресанта і адресата повинні збіга-

тися. Зв'язність тексту невіддільна від розуміння, 

вимагає врахування знань адресата, картини світу, 

що є у його свідомості мовця.  

Унаслідок проведених спостережень виокрем-

люємо такі продуктивні засоби реалізації асоціати-

вно-смислової зв̓язності текстів ЗМІ:  

1) ОМОНІМІЧНІ: «Друга прем'єра нашого 

прем’єра (Україна молода. – 23.07.2003); «Кожна 

партія грає свою партію» (Україна молода. – 

23.07.03); «Мова про мову» (День. - №32. – 2005); 

«Де межа: Закарпатський драмтеатр знахо-

диться на межі закриття» (День. - №187. - 2006); 

«Чи здорові здорові?» (Столиця. - №395. - 2005); 

«Чи винний винний магазин? (Столиця. - №395. - 

2005). Попри графічну тотожність слів, смислова 

єдність тексту досягається семантичною грою слів 

адресанта. Скажімо, прем̓єра – перший показ і 

прем̓єр – посадовець, партія – етап у грі і партія – 
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політична сила, винний – той, що провинився, і вин-

ний магазин, в якому продають вино, тощо. 

2) ПАРОНІМІЧНІ: «Допомога «хрустким» і 

«хрумким» суглобам» (День. - № 217. – 2006); 

«Громадянські права і громадський транспорт» 

(Голос України. - № 43. – 2006); «Кабельне телеба-

чення в кабальних умовах» (День. - № 187. - 2006); 

«Позиція опозиції» (Столиця. - № 395. - 2005); 

«Карл для Клари купує в «Коралі» (ТРК «Україна. 

- 24.03.04); «Чистота – чисто «Тайд» (ТК «1+1». 

- 06.04.05); «Прелюдія до оприлюднення» (Україна 

молода. – 2007. - №87). Нова кампанія старої ком-

панії (День. - № 202. – 2006); «Не знаходжу я в них 

[у футбольних м’ячах] нічого ні динамічного, ні де-

монічного» (Україна молода. – 2007. - № 15) та ін. 

3) АНТОНІМІЧНІ. Варто зазначити, що вказа-

ний засіб може використовуватися адресантами для 

несподіваного зіткнення понять у заголовках; для 

протиставлення, розмежування понять за семанти-

чними ознаками; для зіставлення, порівняння різ-

них реалій і понять; для антонімічної градації по-

нять; для створення антитези; для створення іронії, 

оксиморону. У науковій літературі не розглядають 

антонімію як Єдність протилежностей витворює 

асоціативно-смислову зв̓язність словесного цілого, 

пор.: «У вітчизняній історії є дві ідеологічно розве-

дені дати, які пов’язані з об’єднанням українських 

земель в одній державі. Вони настільки ворожі 

одна одній, що сам процес об’єднання окреслений 

різними термінами: в одному випадку злука, в ін-

шому – возз’єднання» (День. – 29.09.04); «Тради-

ційне протиставлення націоналізму й інтернаціо-

налізму стало одним із казуїстичних маневрів ра-

дянських ідеологів. П’ятнадцять років 

незалежності мали привести до розуміння тих фа-

ктів, що: 1) націоналізм – це політична форма ви-

яву такого явища, як патріотизм і б) інтернаціо-

налізм можна розуміти як співдружність націо-

налізмів без обов’язкового протиставлення двох 

термінів» (Молода Україна. - № 56. - 2005); 

4) ОКСЮМОРОН (бюро поганих (замість доб-

рих) послуг, клуб губителів (замість любителів) при-

роди, голосна тиша, дзвінка тиша, пекучий мороз, 

солодкий тягар, гірка радість, веселе горе, солод-

кий біль, чесний злодій, спекотна рівновага, світ-

лиця у підвалі, мовчазний крик, приємні неприємно-

сті, рожева темрява, програш з оптимізмом, голо-

сне мовчання, оптимістична трагедія, 

песимістичний оптимізм, вільна неволя, любов і не-

нависть, тиша і грім, красномовна мовчанка, неін-

телігентні інтелігенти, любити ненавидячи, у зо-

лоті голі, добровільно-примусово, жорстоке мило-

сердя білі ночі та ін.). Асоціативно-смислова зв̓яз-

ність відбиває оцінне й емоційне наповнення 

утворених семантичних значень, які знаходять своє 

втілення і бачення у фактах мови. Лексико-семан-

тичним епіцентром таких контекстів постає клю-

чове слово. Така аксіологічно значуща одиниця ста-

новить пріоритетно-концептуальне ядро світоба-

чення мовців досліджуваних текстів і набуває 

оригінальної інтерпретації та новітнього асоціати-

вно-смислового моделювання через авторські пара-

дигми.  

Висновки. Психосемантичний зв’язок у свідо-

мості адресантів-авторів українськомовних текстів 

засобів масової інформації понять, за якими стоять 

не емпірично пізнавані предмети і явища об’єктив-

ної дійсності, а явища духовного світу людини, її 

внутрішнього життя, майже недоступні зовнішнім 

спостереженням, зі світом предметів та явищ, ґрун-

тується на сублогічній, індивідуально-авторській 

рефлексії, їх особистісному тезаурусі і виража-

ються у наведених вище асоціативно-смилових за-

собах зв̓язності медійного тексту. Це вказує на асо-

ціативну смислове конструювання зв’язності 

текстів засобів масової інформації, характеризує 

людську індивідуальність, психічний модус, а та-

кож лексичне виявлення базових понять культури 

української мовноспільноти, її духовного життя че-

рез омонімію, паронімію, синонімію тощо.  
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Анотація 

Стаття присвячена спілкуванню в мережах, яке не просто змінює соціально-психологічні особливості 

користувача, але і трансформує його соціальну поведінку, дизайн стосунків в побуті і міжособистісних 

відносинах. Трансформація особистості під впливом електронних засобів комунікації посилюється розми-

ванням принципів і індикаторів її ідентичності. Легкість, з якою можна обмінюватися повідомленнями по 

електронній пошті, інтенсивність контактів, а також бажання освоїти величезний обсяг інформації, доступ 

до якої дає Інтернет, обумовлюють зміни в характері комунікативних стратегій. Дані зміни в ментальній 

моделі передусім зумовлені високими рівнем інформаційної насиченості Інтернет-мережі, можливістю 

отримання інформації з багатьох джерел; процесами інверсифікації та руйнації часових структур, наявні-

стю можливості програвання віртуальних сценаріїв негативних подій, які пов’язані з тематикою зла, сме-

рті, бідності тощо. 

Abstract 

The article is devoted to communication in networks, which not only changes the socio-psychological char-

acteristics of the user, but also transforms his social behavior, the design of relationships in everyday life and 

interpersonal relationships. The transformation of the personality under the influence of electronic means of com-

munication is intensified by the erosion of the principles and indicators of his identity. The ease with which one 

can exchange messages by e-mail and the intensity of the contacts, as well as the desire to master the vast amount 

of information that the Internet provides access to, are causing changes in the nature of communication strategies. 

These changes in the mental model are primarily due to the high level of informational saturation, the ability to 

obtain information from many sources; processes of inversion and destruction of temporary structures, the possi-

bility to play virtual scenarios of negative events related to the themes of evil, death, poverty, and the like. 

Ключові слова: інтернет-комунікація, особистість, соціальні мережі, ідентичність. 
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Постановка проблеми Як стверджують вітчи-

зняні дослідники, соціальні наслідки розростання 

інтернет-комунікації багато в чому невизначені. З 

огляду на унікальну природу самого явища, ми 

швидше виявляємо можливість фіксувати те, що 

сталося, ніж можливість що-небудь прогнозувати. 

Адже спілкування в мережах не просто змінює со-

ціально-психологічні особливості користувача, але 

і змінює його соціальну поведінку, дизайн стосун-

ків в побуті і міжособистісних відносинах. Так фо-

рмується загальне тло соціальних наслідків інфор-

матизації.  

За даними соціологічних досліджень, проведе-

них Канадським дослідним центром Б. Велмана, 

сьогодні чоловіки проводять більше часу вдома за 

екранами моніторів, ніж в місцях, «історично» при-

стосованих для безпосередньої комунікації, таких 

як кафе або ігрові клуби, в той час як багато сучас-

них жінок працюють і більшу частину свого часу 

проводять в офісах (1) 

Іншим прикладом, що характеризує вплив роз-

витку електронних мультимедіа на суспільну кому-

нікацію, стала переорієнтація вектору комунікатив-

них актів в сторону локальних груп, в сектор при-

ватних інтересів і захоплень. В результаті цього 

утворилися численні комунікаційні майданчики - 

так звані «форуми» або попередні їм «конферен-

ції», а згодом соціальні мережі - об'єкти, аналізу 

яких присвячено наше дослідження. Всі вони поси-

лили момент обертання маховика автоматизації со-

ціуму і надали йому нову якість - невизначеність і 

перманентне переструктурування рівнів складності 

соціальної комунікації. Розвиток комунікаційних 

технологій в даному руслі спричинив те, що люди 

стали менше контактувати з сусідами, перестали 

бути відкритими для безпосередньої взаємодопо-

моги або контролю. Тож не дивно, в зв'язку з цим, 

що, здавалося б, просте завдання класифікації соці-

альних груп перетворилася для науковця в рівняння 

з багатьма невідомими. 
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Виклад основного матеріалу Таким чином, 

наявна ситуація близька до позиції М. Маклюєна, 

який пише: «Людина, використовуючи технології, 

перетворюється в органи розмноження машинного 

світу - подібно бджолі, яка виконує подібну роль в 

рослинному світі. У свою чергу машинний світ від-

повідає на любов людини взаємністю, швидко ви-

конуючи його потреби і бажання» (2). Маклюен це 

пояснює тим, що «продукти електричного синтезу 

надзвичайно складні, тоді як продукти розпаду про-

сті» (2): писемність створює набагато простіші 

типи суб'єктів в порівнянні з тими, які розвива-

ються в племінних і усних спільнотах, пише він.  

Дослідник стверджує що фрагментована лю-

дина (з «механічним серцем») створює гомогенізо-

ваний західний світ, тоді як усні суспільства скла-

даються з людей диференційованих, але диференці-

йованих не помітними ознаками, а унікальними 

емоційними змішаннями. «Внутрішній світ усної 

людини являє собою сплетіння складних емоцій і 

почуттів, які практична людина Заходу в собі при-

душила в інтересах практичності» (2), - пише він.  

На думку А. Кацай, «основною причиною по-

пулярності віртуального спілкування є недоліки 

його в реальному житті. Серед цих недоліків - не 

тільки брак повсякденної, поверхневої комунікації. 

Тут і потреба в більш глибокому спілкуванні, і пі-

знавальний інтерес, і необхідність отримання опе-

ративних і докладних відповідей на постійно вини-

каючі питання, і задоволення від гри словами (лю-

бителі епістолярного жанру), і тренування в 

вербалізації власних думок, і самоствердження. 

Хтось шукає співчуття, відгуку, теплої і душевної 

компанії. Комусь треба виплеснути емоції, агресію 

і роздратування, що нагромадились»(3). Тому під-

вищується інтерес користувачів Інтернету до таких 

інтерактивних (тобто діалогових) форм спілку-

вання, як всілякі чати, форуми, телеконференції, 

щоденники (блоги), які надають унікальні можли-

вості для самовираження і спілкування особистості. 

При цьому, незалежно від форми та виду тієї чи ін-

шої програми спілкування, віртуальну комунікацію 

можна розглядати як своєрідну гру, яка вивільняє 

свідомість з-під гніту стереотипів і надає особис-

тості «можливість самореалізації, що виходить за 

рамки її актуальних соціальних ролей» (4).  

За даними дослідження вітчизняного психо-

лога Кузнецової Ї факторний аналіз оцінок різних 

«Я»-конструктів у активних користувачів 17–21–

тилітнього віку показав, що "віртуальна особис-

тість" і "реальне Я” займають прямо протилежні по-

зиції в семантичному просторі респондентів за чин-

никами активності та соціальної бажаності. Конс-

трукт «Я в Інтернеті» протиставлений усім іншим 

конструктам і наділяється рисами допитливості, ак-

тивності, розкутості у спілкуванні та, одночасно, 

агресивності (5). 

Суб'єкт виносить свої смисли в мережу, на що 

мережа, резонуючи, відповідає йому. Так звана са-

мореалізація передбачає різноманітні форми підт-

римки і схвалення смислів, що виносяться користу-

вачем. Таким чином, його діяльність стає його ж 

продовженням. Згідно якоїсь нитки за користува-

чем тягнеться історія його коментарів, постів, зо-

бражень та інших форм комунікативних актів. В 

цьому випадку поріг видимого світу відсувається 

від нього. Суб'єкт щодо безпосередної реальності 

само ототожнюється як користувач. Він роздвою-

ється на, умовно кажучи, «реального себе» - образ, 

який у нього спочатку склався, і «віртуального 

себе» - аккаунт, що репрезентує цей образ. Відбува-

ється розтотожнення суб'єкта з подальшим «вине-

сенням» новонародженої ідентичності в мережу. 

Тому не дивно що вітчизняний дослідник Ко-

ноплицькій С.М. стверджує що Інтернет найбільш 

схожий на міфологічне мислення малої дитини, для 

якої характерні такі особливості, як:  

- магія (словам і жестам надається сила дії на 

зовнішні предмети), – в Інтернет це відбувається;  

- анімізм (зовнішні предмети наділяються 

свідомістю і волею). Цей рівень поки не досягну-

тий, але багато програмних продуктів і додатків 

вже зараз справляють враження таких;  

- артифіціалізм.(явища навколишнього 

світу вважаються виготовленими людьми для своєї 

мети), – вся мережа від початку до кінця виготов-

лена людьми для своєї мети;  

- сінкретичність мислення.(уявлення про 

об'єкт як про якесь ціле, де все переплутано без ро-

збору) (6).  

Інтернет-технології дозволяють на обмеже-

ному просторі веб-сайту розмістити велике число 

об'єктів, які у багатьох випадках, абсолютно між со-

бою не зв'язаних, мають зовсім різну природу і ло-

гіку функціонування, а також різну тематику і мету.  

В якості універсальних властивостей віртуаль-

ної реальності Д.В .Іванов пропонує виділити три 

характеристики: 

- нематеріальність впливу (зображуване ство-

рює ефекти, характерні для речового); 

- умовність параметрів (об'єкти штучні і змі-

нювані); 

- ефемерність (свобода входу/виходу забезпе-

чує можливість переривання і відновлення існу-

вання)(7). 

Таким чином, повертаючись до пояснення на-

явності атавістичних ознак у процесах взаємодії в 

мережі, ми можемо сказати, що друга причина 

цього явища криється в природі самої віртуальної 

реальності. Як ми показали вище, особливості цієї 

реальності такі, що опиняється в ній той користу-

вач, який «вимушений» актуалізувати заздалегідь 

витіснені в несвідоме свої інфантильні уявлення та 

паттерни поведінки. Ефект посилюється ще і тим 

фактом, що це часто співзвучно власним психоло-

гічним потребам і прагненням користувача. Це по-

ложення, на наш погляд, найкраще демонструє 

«ефект азарту» - виникнення залучення в сам про-

цес пошуку інформації, жертвуючи її вивченням, 

аналізом та переробкою. Інакше кажучи, відбува-

ється зміщення акценту від аналітичної активності 

на користь пошукової. Про більш детальний психо-

логічний механізм даного явища поки рано робити 

будь-які висновки. Але можна припустити, що в да-

ному випадку знову ж таки грають роль фактори 
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своєрідного регресивного процесу психічної актив-

ності, адже пошукова діяльність генетично є більш 

стародавньою і менш енерговитратною діяльністю, 

порівняно з аналітичною. 

Згідно результатів дослідження вітчизняної 

дослідниці Кузнецової І. для користувачів Інтер-

нету є характерним більший відсоток «ідеалістич-

них» моделей (25,83 % від загальної кількості, у той 

час як у групі некористувачів питома вага таких мо-

делей складає 12,5%), а також більша кількість «фа-

нтастичних» моделей (5,83% у групі А проти 0,83% 

у групі Б). Наявність великої кількості «ідеалістич-

них», так само як і «фантастичних» моделей, зумо-

влена особливостями принципів побудови і функці-

онування Інтернету та наявністю рис, що наближа-

ють його до світу незвичайної реальності (5), а 

також, на нашу думку, зумовлена захопленням під-

літків-користувачів Інтернету мережевими 

комп’ютерними іграми фентезійного напрямку 

(Lineage, Warcraft, Starcraft) та інших, де активно 

використовуються принцип протиставлення добра і 

зла, світла та темряви, любові та ненависті.  

Такі зрушення в розумових моделях користу-

вачів Інтернету відбуваються за рахунок змен-

шення кількості моделей «психологічного» типу, 

що відображують людські відносини. У групі неко-

ристувачів їх питома вага складала 27,5%, у групі 

користувачів цей показник сягнув лише 9,17%. На 

нашу думку, ця тенденція є негативною, бо саме 

моделі психологічного типу особистості мають 

найбільший вплив на розвиток ідентичності, що є 

пріоритетним завданням в період ранньої юності. 

У ході дослідження було виявлено і те, що в 

переважної кількості юнаків- користувачів мента-

льна модель світу має негативне емоційне забарв-

лення, акцентуючись на соціальних негараздах, па-

нуванні у світі зла та ненависті, відсутності взаємо-

розуміння та віри в майбутнє світу та власне 

майбутнє.  

Також у ході констатуючого експерименту 

було виявлено, що для активних інтернет-користу-

вачів характерна більша фіксація на дальньому колі 

(51,67% у порівнянні з 39,17% в групі Б), що вияв-

ляється у більшому тяжінні до роздумів про “світ 

взагалі” та про “людей у цілому” без зосередження 

на власному житті чи на житті своїх близьких.  

Як показало дослідження, тенденція до ескапі-

зму більш виражена у користувачів Інтернету 

(21,67% у порівнянні з 4,17% у не користувачів). У 

їх творах частіше зустрічається думка про те, що 

дискомфорту, який несе собою світ, можна уник-

нути, занурившись у світ власних фантазій та ду-

мок, електронне спілкування чи ігри (5).  

Аналіз «Я»-концепції серед активних користу-

вачів Інтернету, виявив зрушення у «Я»-концепції 

цих користувачів, які виражаються в наступному: 

 Зниження загального рівня самооцінки та 

самосимпатії; заперечення і протест проти образу 

свого власного «Я»; 

 зниження рівня когнітивної складності та-

ких складових «Я»–концепції як: характер, зовніш-

ність, здібності, мета, конструктивне, дзеркальне та 

майбутнє «Я»; 

 певна ідеалізація свого характеру, власних 

здібностей та образу дзеркального «Я» зі значно 

меншим рівнем когнітивної складністі за даними 

показниками;  

 розвиток здатності мріяти та активно фан-

тазувати; 

 альтруїзація своєї мети та мрій; зменшення 

рівня їх реалістичності; орієнтація не на володіння, 

а на буття. 

Процесу формування таких показників «Я»–

концепції можуть сприяти такі властивості Інтер-

нет-мережі: широкі можливості онлайн-ігор з симу-

ляцією «ідентичності», відсутність будь-якої тілес-

ної самопрезентації користувачів, обмежені можли-

вості отримання зворотного зв’язку, децентрована 

нелінійна організація активності в мережі Інтернет, 

орієнтація діяльності в бік інформаційної взаємодії 

та підтримки, відсутність будь-якої матеріальної 

складової Інтернет-діяльності (5). 

Проведений аналіз розумової моделі користу-

вачів Інтернет–мережі молодіжної вікової групи 

виявив такі відмінності в цій частині ментальної 

моделі світу: 

 актуалізація в ментальній моделі певних 

якостей, які пов’язані зі здібностями інтелекту, про-

фесіональними якостями, інформаційним обміном, 

показником швидкості обробки отриманої інфор-

мації, віднесенню себе до субкультури Інтернету, 

рівнем залучення до використання комп’ютерів та 

Всесвітньої мережі зокрема; 

 зменшення рівня когнітивної диференційо-

ваності сукупності конструктів та її однотипність; 

 схильність до ускладнення та позитивізації 

збірного загального образу однолітка та, в той же 

час, негативізація образу тих однолітків, з котрими 

юнак безпосередньо контактує; 

 збільшення рівня цінності дружби в якості 

здатності до взаєморозуміння та розділення захоп-

лень (зокрема, захоплення Інтернет-мережею); 

 негативізація романтичних стосунків як 

почуття, що зазвичай лише викликає почуття роз-

чарування та завдає клопоту; 

 негативізація та зниження рівня когнітив-

ної складності образу батьків; 

 підвищення рівня когнітивної складності в 

оцінці показника професіоналізму викладачів. 

В результаті проведеного аналізу уявлень 

щодо навколишнього світу у активних Інтернет-ко-

ристувачів виявлено такі особливості даної частини 

розумової моделі:  

 наявність складніших, насичених інформа-

цією та вивірених суджень про різні об’єкти життя 

соціуму – про науку, релігію, культурну та політи-

чну сфери, свої країну чи місто; 

 негативізація та зниження рівня складності 

образу майбутнього об’єктів та часової перспек-

тиви; 

 підвищення рівня емоційного комфорту 

щодо тих слів, що загально прийнято мають зазви-

чай негативне забарвлення, тоді як знижується рі-

вень емоційного комфорту щодо тих слів, що зага-

льно прийнято мають зазвичай позитивне забарв-

лення; 
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 співставлення уявлень про реальний світ з 

уявленнями про будову мережі Інтернет. 

Дані зміни в ментальній моделі передусім зу-

мовлені високими рівнем інформаційної насичено-

сті Інтернет-мережі, можливістю отримання інфор-

мації з багатьох джерел; процесами інверсифікації 

та руйнації часових структур, наявністю можливо-

сті програвання віртуальних сценаріїв негативних 

подій, які пов’язані з тематикою зла, смерті, бідно-

сті тощо (5). 

 Трансформація особистості під впливом елек-

тронних засобів комунікації посилюється розми-

ванням принципів і індикаторів її ідентичності. Ле-

гкість, з якою можна обмінюватися повідомлен-

нями по електронній пошті, інтенсивність 

контактів, а також бажання освоїти величезний об-

сяг інформації, доступ до якої дає Інтернет, обумо-

влюють зміни в характері комунікативних страте-

гій і вживання мовних, засобів. Спілкування стало 

гранично спрощеним: ігнорування заголовних 

букв, розділових знаків, використання великої кіль-

кості конвенціональних скорочень і інші негативні 

тенденції свідчать про істотне збіднення мови, нев-

міння розрізняти жанрову і стилістичну доречність 

мовних засобів, низький рівень етикету і поваги до 

співрозмовника, відсутності елементу грамотності 

внаслідок появи можливості автоматичного корис-

тування функціями перевірки орфографії і грама-

тики. (8) 

Особистість, використовуючи Інтернет-ресу-

рси, набуває нових вимірів, маніфестуючи трансфо-

рмацію власної ідентичності і можливість компен-

сації за допомогою інформаційних технологій не-

стачі якісної вербальної інформації візуальної, що 

базується на мультимедійній основі. Можливість 

активної взаємодії користувача з джерелом інфор-

мації в інтерактивному режимі також сприяє суттє-

вому зниженню здатності вербального вираження і 

сприйняття, негативно позначається на навчаль-

ному процесі, і, як наслідок - на спадкоємності по-

колінь. Інтенсифікація міжкультурних контактів, 

обумовлена відсутністю в віртуальному просторі 

Інтернету державних і культурних кордонів, також 

актуалізує проблему комунікаційного менеджме-

нту. 

Висновки Отже, специфікою ментальних мо-

делей картини світу для активних Інтернет-корис-

тувачів є велика кількість децентрованих та ідеалі-

стичних моделей, які зосереджені на віддалених від 

користувача об’єктах реального світу та значною 

схильністю до ескапізму. Також, показовим є те, що 

структура розумових моделей світу для активних 

Інтернет-користувачів схожа на структуру Інтер-

нет-середовища. Крім того, особливостями мента-

льної моделі світу для активних Інтернет-користу-

вачів є риси кібернетичного простору, такі як: ши-

рокі можливості в іграх, в яких є «ідентичність», 

відсутність необхідності в тілесній самопрезента-

ції, дуже обмежена можливість отримати зворотній 

зв’язок, нелінійна та децентрована організація, дія-

льність направлена на інформаційну взаємодію 

суб’єктів середовища та взаємну підтримку, відсу-

тність будь-якої матеріальної складової в діяльно-

сті, зазвичай текстова форма інформації, високий 

рівень інформаційної насиченості середовища, зни-

ження впливу емоційної складової в спілкуванні, 

демократичність діяльності в мережі, тенденції до 

інверсії та руйнації часових структур та наявність 

можливості програвання віртуальних сценаріїв не-

гативних подій. 
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